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Útdráttur  
 
Þróun er umdeilt hugtak og merking þess víðfem. Það er hefð innan þróunarstofnanna 

að líta á þróun sem aukna velferð og þá minni fátækt. Fyrsta þúsaldarmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna vísar til þess að draga úr fátækt og þau eru hin almennu viðmið í 

alþjóðlegri þróunarsamvinnu. Þriðja markmiðið lýtur að  málefnum kvenna. Þrátt fyrir 

að vaxandi athygli sé beint að málefnum kvenna í þróunaraðstoð standa þær enn 

höllum fæti. Byggðaþróun er  aðferð sem beitt er í þróunarsamvinnu og miðar að því 

að veita fátækum sveitasamfélögum aðstoð í baráttunni við fátækt. 

Markmið ritgerðarinnar er að draga fram helstu sjónarmið í fræðilegri umræðu 

um konur og þróun, þróunaraðstoð og byggðaþróunarverkefni. Í ritgerðinni er sjónum 

beint að því hvar áherslan er lögð á konur í þróunaraðstoð einkum í 

byggðaþróunarverkefnum. Sérstaklega er tekið mið af femíniskum kenningum og 

þeim nálgunum sem settar hafa verið fram um konur og þróunaraðstoð. Litið er til 

byggðaþróunarverkefnis Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í Úganda til að fá skýrari 

mynd að viðfangsefninu og það haft til hliðsjónar. 

Beitt er eigindlegri aðferðafræði þar sem tekin eru viðtöl en einnig er stuðst 

við ritaðar heimildir og fyrirliggjandi gögn. Niðurtsöður gefa til kynna að marghliða 

stuðningur er megineinkenni byggðaþróunarverkefna þar sem áherslan er lögð á 

eignarhald og þátttöku heimamanna. Leitast er við að ná til kvenna og fá þær til að 

taka þátt. Einkum hefur það gefið góða raun í fullorðinsfræðsluverkefnum. Þrátt fyrir 

að áhersla sé lögð á málefni kvenna og reynt að fylgja jafnréttisstefnu ÞSSÍ þá hefur 

reynslan sýnt að það er erfitt að framfylgja henni sem skyldi. 

 

Lykilorð: konur og þróun, þróunaraðstoð, þróunarsamvinna, Þróunarsamvinnustofnun 

Íslands, femíniskar kenningar, femínismi 
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Abstract 
 
Development is a controversial concept and has a broad meaning. Within 

development institutions development refers to increased welfare and then diminished 

poverty. Various strategies have been applied to reach that aim, including rural 

development projects in the fight agains poverty. The first millennium development 

goal aims to decrease poverty and the third one takes into account the status of 

women.  

 The objectives of the study is to shed a light on the theoretical discourses 

concerning women and development aid, and rural development. The thesis focuses 

especially on women´s issues in rural development. Feminist theories are in focus and 

approaches concerning women and development aid. Iceida´s rural development 

project in Uganda is explored to get a clearer and more realistic picture of the subject. 

The thesis is based on qualitative research methods including semi-structured 

interviews with experts on the subject, as well as use of already existing material. The 

findings indicate that rural develoment is multidimensional procees with emphasis on 

ownership and participation of the local people. Women´s issues have been taken into 

account and they have especially showed interest in attending the adult litteracy 

programme. In spite of the focus on women´s issues it has newertheless not been 

pursued successfully enought. 

 

Key words: women and development aid, development aid, development cooperation, 

Icelandic International Development Agency, feminist theories, feminism. 
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistaranámi í þróunarfræði við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin er metin til 40 eininga (ECTS). 

Leiðbeinandi er Jónína Einarsdóttir prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands. Henni 

þakka ég leiðsögn, ábendingar og stuðning. Einnig vil ég þakka Þórdísi Sigurðardóttur 

skrifstofustjóra hjá Þróunarsamvinnustofnun Íslands og stundakennara við Háskóla 

Íslands fyrir aðstoð og ábendingar. Starfsfólki Þróunarsamvinnustofnunnar þakka ég 

vinsemd og velvilja. Fjölskydu minni þakka ég stuðning og þolinmæði. Að lokum 

þakka ég viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að tala við mig. 
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Inngangur    
Upphaf þróunaraðstoðar má rekja til ofanverðrar tuttugustu aldar og hefur hún aukist 

mikið frá aldmótum þó að vísu gæti samdráttar í framlögum nú um sinn vegna 

alþjóðlegra efnahagsþrenginga. Sú aukning sem varð eftir aldarmótin má að einhverju 

leiti rekja til samþykktar Sameinuðu þjóðanna (S.Þ.) árið 2000, svonefnda 

Þúsaldaryfirlýsingu. Þar er kveðið á um að þjóðir heims vinni saman að bættum hag 

fólks um allan heim. Meginmarkmið yfirlýsingarinnar eru sett fram í átta liðum sem 

hafa breiða skírskotun. Þau vísa meðal annars til þess að mynda alþjóðleg tengsl, til 

umhverfis- heilbrigðis- mennta- og jafnréttismála. Flest þeirra snúa að mismunandi 

birtingarmyndum fátæktar. Málefni kvenna eru áberandi í þúsaldarmarkmiðunum og 

lýtur þriðja markmiðið að því að vinna að jafnrétti kynjanna og auka almenn réttindi 

kvenna. Kynjajafnrétti er talin ein forsenda þess að minnka megi fátækt í heiminum. 

Líkur eru á að uppfylla megi fleiri markmiðanna ef það næst að jafna mismun milli 

kynjanna einkum þau þúsaldarmarkmið er snúa að menntunar- og heilbrigðismálum. 

Það er því mikil áskorum fyrir alla þá sem koma að þróunaraðstoð að stuðla að því að 

málefni kynjanna séu hluti af stefnu og framkvæmdaáætlun þróunarstofnanna og að 

árangur verði skilvirkur og varanlegur.  

Þó þróunarsamvinna hafi verið hluti af alþjóða samfélaginu í um sex áratugi 

hefur áherslan á málefnið konur og þróun varað skemur. Á árunum 1970 til 1980 varð 

ljóst að þróunarverkefni höfðu ekki gagnast konum þróunarlanda sem skyldi. Á sama 

tíma var aukin áhersla og umræða um málefni kvenna um heim allan. Fyrsta ráðstefna 

S.Þ. um málefni kvenna var haldin í Mexíkóborg árið 1975 og vakti athygli 

alþjóðasamfélagsins. Ráðstefnan markaði upphaf kvennaáratugar S.Þ. sem helgaður 

var málefnum kvenna og hugsaður fyrst og fremst til að styrkja stöðu kvenna í 

þróunarlöndum. Skoðanir á því hvernig auka beri hagsæld kvenna þriðja heimsins 

hafa verið ólíkar. Flestar þróunarstofnanir hafa nú sett sér markmið og tekið upp 

stefnu í kynja- og jafnréttismálum. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um málefni kvenna þriðja heimsins og  

svokölluð byggðaþróunarverkefni þar sem leitast verður við að að varpa ljósi á 

hugmyndafræðina að baki þeim. Markmið ritgerðarinnar er að draga fram helstu 

sjónarmið í fræðilegri umræðu um konur, þróunaraðstoð og byggðaþróunarverkefni. 

Sú rannsóknarspurning sem lagt er upp með og reynt verður að svara er eftirfarandi: 

Hvað eru byggðaþróunarverkefni? Hvar liggur áherslan á málefni kvenna og hvernig 

gagnast þau konum þróunarlanda? 
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Verkefni þetta er unnið með eigindlegum rannsóknaraðferðum en tekin voru 

viðtöl við einstaklinga sem þekkja til þróunarsamvinnu og byggðaþróunarverkefna. Þá 

er unnið upp úr heimildum sem til eru um efnið. Fyrirliggjandi gögn og viðtöl eru 

greind. Einnig er litið til byggðaþróunarverkefnis á vegum Þróunarsamvinnustofnunar 

Íslands (ÞSSÍ) í Úganda. Það er haft til hliðsjónar til að fá gleggri mynd af 

viðfangsefninu. Einkum hvar áherslan á málefni kvenna liggur. Sérstaklega er tekið 

mið af femíniskum kenningum í þróun. 

 Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Fyrsta kaflanum er skipt í tvo hluta. Byrjað er 

á því að fjalla um þróun, tilurð þróunarhugtaksins og skiptingu heimsins. Í öðrum 

hluta er fjallað um þróunaraðstoð og kenningar um þróun. Farið er yfir sögu 

þróunaraðstoðar og sérstakur gaumur gefin málefnum kvenna. Að síðustu er vikið að 

þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna einkum með hliðsjón af konum. Í öðrum 

kafla er ítarleg grein gerð fyrir byggðaþróunarverkefnum. Þriðji kaflinn fjallar um 

vettvanginn og er hann skilgreindur. Aðferðafræði ritgerðarinnar er skýrð í þeim 

fjórða. Niðurstöður eru settar fram í fimmta kafla. Þeim er skipt í tvo meginhluta. Í 

þeim fyrri er fjallað um byggðaþróunarverkefni, samstarf og samræmingu sem og 

eignarhald, þátttöku og sjálfbærni. Í síðari hlutanum er farið yfir umfang og áherslu 

verkefnis og þá einkum þær er lúta að konum. Að lokum eru niðurstöður ræddar í ljósi 

fyrirliggjandi gagna og kenningalegrar umfjöllunar. 
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1. Þróun: saga, kenningar og nálgun 
 

1.1 Hvað er þróun?  
Hugtakið þróun vekur upp ákveðin hugrenningatengsl sem lýsa einhvers konar 

framvindu. Að margra mati er þróun talin vera jákvæð og að greina þurfi á milli 

þróunar og öfugþróunar. Aðrir telja að framvinda verði að lúta vissum lögmálum til 

að geta kallast þróun. Hugtakið þróun telst fremur ungt í íslensku en er engu að síður 

orðið rótgróið. Elsta dæmi þess í Orðabók Háskólans er frá 1882 úr tímaritinu Skuld 

en þar kemur fram að: ,,orðið ‘þróun’ felur sjálft í sjér ‘fram’-sóknina“ (Ólafur Páll 

Jónsson, 2001). Þróunarhugtakið hefur á síðari tímum tengst þróunaraðstoð, fátækt og 

ýmsum birtingarmyndum hennar. Fjölmargir þættir valda fátækt í þróunarlöndum eins 

og efnhags- og stjórnmálegir þættir, miklar erlendar skuldir og vopnuð átök sem og 

breytingar í vistkerfinu auk ýmissa ytri þátta. Birtingarmyndir fátæktar eru margar og 

hugtakið umdeilt. Áður en lengra er haldið verður leitast við að gera 

fátæktarhugtakinu  nokkur skil.   

Ingham (1995) segir að hægt sé að skilgreina fátækt út frá ákveðnu 

tekjuviðmiði sem talið er nauðsynlegt til að tryggja grunnframfærslu í fæði, klæði og 

húsnæði. Vandinn við slíka skilgreiningu er að tekjustigið getur verið mismunandi á 

milli svæða og tengst menningarlegum- og sögulegum þáttum. Þau Margrét 

Einarsdóttir og Pétur Waldorff (2007) telja að alþjóðlegar þróunarstofnanir hafi 

víkkað út skilgreiningu á hugtakinu fátækt. Í stað þess að líta einvörðungu til 

efnahagslegra aðstæðna, eins og áður var gert er nú viðurkennt að fátækt er flókið 

fyrirbæri sem verður til við samspil margra þátta. Í því samhengi er nauðsynlegt að 

meta jafnt þætti á borð við efnislega fátækt sem og heilsu- og menntunarleysi. Þau 

benda á að Alþjóðabankinn1 skilgreini fátækt sem skerta velferð. Það er að vera án 

matar, skjóls og klæða. Einnig felur skilgreiningin það í sér að vera valdslaus, ólæs og 

eiga ekki kost á skólagöngu né þeim möguleika að leita viðeigandi aðstoðar vegna 

heilsubrests. Samkvæmt Margréti Einarsdóttur og Pétri Waldorff heldur 

                                                
1 World bank. (2001). World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty: New York: Oxford 
University Press. 
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hagfræðingurinn  Sen2 því fram að fátækt sé það að geta ekki tekið fullan þátt í 

samfélaginu. Sen skýrir fátækt sem skort á valmöguleikum og getu fremur en 

efnislegan skort á auði. Þannig hafi þeir fátæku ekki sömu tækifæri til menntunar sem 

síðan hefur áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaði. Auk þess sem fleiri þættir kunna að 

spila inn í eins og kyngervi, búseta og þjóðerni . 

1.1.1 Þróun, þróunar- og þróuð lönd 
Þróun, þróuð lönd og vanþróuð, fyrsti, annar og þriðji heimur. Allt eru þetta vel þekkt 

hugtök og algeng í tali fólks sem og í opinberri umræðu. Engu að síður vakna 

spurningar um hvaðan þau er komin í þeirri merkingu sem þau eru notuð nú á tímum. 

Flest deilum við vísast svipuðum skilningi á þessum hugtökum en hafa ber í huga að 

hann kann að markast af því í hvaða umhverfi við erum og til hvaða sviðs verið er að 

vísa. Hér verður leitast við að skýra þróunarhugtakið og fjalla um það í sögulegu 

samhengi. 

Enska oðrið development hefur verið þýtt sem þróun á íslensku  

(Utanríkisráðuneytið, 2010a). Það hefur einnig verið þýtt sem þroski, uppbygging, 

vöxtur, atburðarrás, framför, framvinda atburðar og tíðindi (Sörenson, 1984). Sé litið 

til íslenskra orðabóka-skýringa kemur meðal annars fram að þróun merkir atburðarrás, 

ferli frá lægra stigi til æðra (Árni Böðvarsson, 1990). Þarna gætir augljóslega 

tilvísunar til þróunarsögunnar. Jón Ormur Halldórsson (1992) hefur bent á að íslenska 

hugtakið þróun hafi verið notað sem þýðing á tveimur ólíkum hugtökum úr ensku. 

Það er annars vegar orðið evolution og hins vegar orðið development. Hið fyrra er 

hlutlaus aðlögun, til dæmis að lífsskilyrðum í anda Darwins en vísar einnig til þróunar 

samfélaga til lengri tíma. Ekki er endilega átt við aðlögun til hins betra því aðstæður 

geta breyst og ýmis skilyrði orðið óhagstæð samfélögum. Hið síðarnefnda er þróun 

sem felur í sér vöxt af einhverju tagi sem stefnir í ákveðna átt vegna meðvitaðra 

tilrauna manna, til að breyta samfélögum í þá átt sem æskilegust er talin á hverjum 

tíma, við tilteknar aðstæður. 

Umfjöllun Rist (2006) í bókinni The History of Development um tilurð 

þróunarhugtaksins er áhugaverð. Þar leitar hann meðal annars skýringa hjá Forn-

Grikkjum um uppruna orðsins. Þar er vísað til þróunar (e. development) sem upphafs, 

vaxtar og náttúrunnar, ‘physis’. Sérhver vera hefur sitt physis, þar sem stöðugt er 

leitast við að leggja sig fram um að verða betur sett. Vöxtur og þróun geta ekki haldið 

                                                
2 Sen, A. (1984). Resources, Values and Development. Oxford: Basil Blackwell. 
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áfram út í hið óendanlega heldur er þeim takmörk sett. Rist vísar til hugmynda gríska 

heimspekingsins Aristótelesar um hina ævarandi endurtekningu og nýtt upphaf (Rist, 

2006). Í Grikklandi hinu forna komu meðal annars fram hugmyndir um að umhverfið 

ætti þátt í því að til væru mismunandi samfélög manna. Ennfremur að þeir líkamlegu 

þættir sem taldir eru æskilegir hjá mönnum lifðu áfram en hinir miður æskilegu 

máðust út (Shanklin, 1994). Rist (2006) fjallar einnig í sögulegu yfirliti sínu um 

túlkun hins kristna heims og vísar til skoðana heilags Ágústínusar um vilja Guðs og 

hins yfirnáttúrulega  í þróun mannkyns og samfélaga.  

Haraldur Ólafsson (1998) bendir á að allt frá átjándu öld voru tengsl á milli 

hugmyndarinnar um framför (e. progress) og þróunarhugtaksins. Þar sem þróun var 

talin æskileg framför frá hinu lægra til hins æðra og betur setta. Hann bendir þó á að 

hagur allra verði ekki endilega betri með þróun. Fram kemur hjá Shanklin (1994) að á 

tímum upplýsingarstefnunnar töldu náttúrufræðingarnir Erasmus Darwin og Jean 

Baptiste de Lemarck að þróun ætti sér stað ef nauðsyn væri á aðlögun í nýju umhverfi. 

Þróunarkenning Charles Darwin og Alfred Russel Wallace á nítjándu öld og 

hugmyndin um náttúruval er þekkt og skýrir bæði hvers vegna og hvernig breytingar 

eiga sér stað. Shanklin(1994) bendir á að Herbert Spencer (1820-1903), sem oft er 

nefndur faðir félagsfræðinnar, hafi talið kenningu þeirra C. Darwins og Wallace geta 

virkað í samfélögum manna og áleit að hinir hæfustu myndu lifa af með vísun til 

þeirra sem standa efst í þjóðfélagsstiganum bæði í efnahagslegu og stjórnmálalegu 

tilliti. Að sama skapi væru hinir forréttindalausu og fátæku síður hæfir. Shanklin vísar 

í þessu samhengi til þess að hugtökin kynþáttur og menning tengjast og að 

manneskjur eru mismunandi líkamlega skapaðar sem er tilvísun til kynþáttar. 

Ennfremur er fólk mismunandi vegna þess að það hefur lært ólíka siði og venjur sem 

er skírskotun til menningarinnar.  

Þarna má greina sjónarmiðið um aðgreininguna á ,,okkur“ og ,,hinum“. Ef við 

erum siðfáguð þá eru aðrir frumstæðir og með sama hætti mætti nefna fleiri andstæður 

sem oft koma fram í umræðunni um þróun. Kristín Loftsdóttir (1997) bendir á að í 

vestrænni menningu er hefð fyrir því að skilgreina ,,hina“ sem hluta af náttúrunni og 

fortíðinni, einangraða og bundna hefðum, staðsetta utan við sögulegt ferli sem 

andstæðu ,,okkar“ hinna nútímalegu og skynsömu manna. Hún telur að orðræða 

mannfræðinnar hafi verið mikilvægur þáttur í því að móta hugmyndir Vesturlandabúa 

um ,,hina“ sem þá grein félagsfræðinnar sem rannsakar frumstætt fólk. 
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Það er fróðlegt að kynna sér hugmyndir og kenningar fyrri tíma um þróun til 

að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og hafa til samanburðar við hugmyndir 

okkar og þekkingu nú á tímum. Að framansögðu má sjá að rætur þróunarhugtaksins 

liggja í hugmyndafræði upplýsingastefnunnar eins og Þórdís Sigurðardóttir (2007) 

bendir á og kristallast í hugtökum á borð við framfarir, nývæðing, siðmenning og 

skynsemi. Einnig er það iðulega notað sem samheiti yfir skipulagðar efnahags- og 

félagslegar breytingar. Rist (2006) bendir á að það hafi ekki verið fyrr enn annað 

hugtak, vanþróun, með andstæða merkingu var sett fram að þýðing þróunarhugtaksins 

breyttist og það varð gildishlaðið og þar með áhrifameira. Truman (1884-1972) forseti 

Bandaríkjanna kom árið 1949 fram með hugtakið vanþróun (e. underdevelopment) 

samhliða áætlun til að styrkja efnahagslega vanþróuð svæði. Hugtakið vanþróun ýtti 

undir hugmyndir um breytingu og það að geta komið einhverju til leiðar. Nú var ekki 

lengur efast um það að hlutir þróuðust (e. developing) heldur var talað um að þróa 

svæði (e. to develope). Þar með varð þróunarhugtakið áhrifameira og vísaði jafnframt 

til regluverks ýmissa stofnanna. Vanþróun var hins vegar eitthvað sem var til staðar á 

svæðum sem voru talin efnahagslega á eftir. Kristín Loftsdóttir (1997) bendir á að 

mikilvægt er að huga að misskiptingu valds í orðræðunni um þróun. Það sem skiptir 

máli er ekki eingöngu hvað er sagt og hverju komið er á framfæri heldur hver hafi 

tækifæri til þess og með hvaða afleiðingum.  

Að mati Slim (1996) snýst þróun í grundvallaratriðum um breytingar. Ekki 

hvaða breytingar sem er heldur þær sem lúta að framförum og umbótum til hins betra. 

Einnig snýst þróun samkvæmt því sem hann segir um órofið samhengi. Því ef 

breytingar eiga að ná fótfestu og verða varanlegar þurfa þær að vera í samhengi við 

það samfélag sem um ræðir. Þær þurfa að taka mið af gildum þess og viðmiðunum í 

ljósi efnahags,- samfélags,- menningar- og umhverfis. Andstaða við breytingar er 

eðlileg einkum ef þær eru ekki kynntar nægilega vel. Því skipta samskiptin miklu 

máli. Samskiptin geta verið milli samfélaga, þjóðernishópa, kynja, valdahópa sem og 

alþjóðleg samskipti milli stofnanna og þjóða. Þátttaka er að sama skapi mikilvæg. Ef 

þróun á að tilheyra fólkinu þannig að það fái notið ábatans af breytingum verður það 

að eiga hlut í ákvarðanatöku, framkvæmd og mati á árangri.  

Þróun er iðulega kynnt sem lausn segir Rist (2006). Hann telur hins vegar að 

þróun geti stundum verið vandamál eða skapað vanda. Með því að setja þróun í 
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hnattrænt samhengi er ljóst að hún skiptir alla máli, einnig iðn- og tæknivædd ríki. 

Ekki sé einvörðungu hægt að líta á þróun sem þriðja heims málefni. Slim (1996) 

kemur inn á samskonar staðreynd. Hann telur sérhverja þjóð, auðuga eða snauða, eiga 

við þróunarvanda að etja. Auðug lönd, að hans mati, eru ekki alltaf þau þróuðustu og 

að sama skapi eru þau fátækustu ekki alltaf þau vanþróuðustu. Mikil borgarvæðing, 

skaðleg umhverfisáhrif og þennsla í hagkerfi eru atriði sem talin eru til vanda og 

nefnd í sambandi við öfug þróun (e. misdevelopment) á sama hátt og hungur og 

fátækt. Óábyrgur hagvöxtur og of mikil þróun (e.superdevelopment, 

overdevelopment) geta verið kraftar sem ýta undir vanþróun. Þegar upp er staðið mun 

árangur þróunar verða metin út frá því hversu varanlegar breytingarnar eru. 

Sjálfbærni, sjálfstæði og sjálfstraust eru mikilvæg atriði að mati Slim í árangursríkri 

þróun, einkum sjálfbærni en með því hugtaki er vísað til framtíðar. Litið er til þess að 

komandi kynslóðir geti notið ábatans til jafns við núverandi kynslóðir. Ennfremur er 

þess getið að ekki verði gengið um of á auðlindir jarðar. 

1.1.2 Skipting heimsins 
Heiminum hefur löngum verið skipt upp á ýmsan máta. Hér verður einkum vikið að 

skiptingu hans í ljósi breytinga í alþjóðasamskiptum eftirstríðsáranna á fimmta áratug 

síðustu aldar. Pletsch (1981) segir hugmyndina um tví- og þrískiptingu heimsins ekki 

vera nýtilkomna heldur er hún þekkt frá Evrópu fyrri tíma. Þar sem heimurinn var 

sagður skiptast í heim hinna helgu og veraldlegu, heim aðalsins og heim lýðsins. 

Þrískipting stétta var einnig kunn í Evrópu frá nítjándu öld. Það er klerkastéttin, 

aðallinn og almúginn. Haynes (2008) heldur því fram að þegar á sextándu öld hafi 

löndum heims verið skipt í þrjá hluta tengt því hversu iðnvæddir þeir voru. Það er í 

kjarnasvæði, hálfgildings (e.semi-peripherial) jaðarsvæði og jaðarsvæði. Kristín 

Loftsdóttir (1997) segir kenningasmiði nítjándu og tuttugustu aldar hafa skipt 

samfélögum upp í hefðbundin samfélög og nútímaleg. Þeir hafi þar með skapað tvo 

ólíka heima. Þar sem hinn hefðbundni einkenndist af stöðnun en hinn nútímavæddi á 

af framförum. Fram kemur hjá Rapley (2002) að hugtakið þriðji heimur hafi orðið til 

eftir síðari heimsstyrjöldina. Í þann flokk fara þau lönd sem ekki töldust til fyrsta 

heimsins, það er heims kapítalismans né til annars heims, það er hins kommúníska. 

Þar með hófst kapphlaup milli fyrsta og annars heims um að koma sínum pólitísku 

stefnumiðum á framfæri. Porter og Sheppard (1998) telja að þriðja heims hugtakið 
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hafi fyrst komið fram árið 19553 og hafi verið hugsað til að standa fyrir hlutlausum 

nýfrjálsum nýlendum. Það er sprottið upp úr andrúmslofti Kalda stríðsins og 

undirstrikar mismunandi hugmyndafræði hagkerfa vesturveldanna og hinnar 

miðstýrðu austurblokkar. Merking þess nú á tímum er frábrugðin þeirri upprunalegu. 

Nú vísar það til fátækra þróunarlanda einhvers staðar í suðrinu. Áhugavert er að skoða 

nánar tilurð hugtaksins þriðji heimur. Samkvæmt Jónínu Einarsdóttur og Þórdísi 

Sigurðardóttur (2007) liggja rætur þess í misrétti sem var við lýði á tímum frönsku 

byltingarinnar. Á þeim tíma voru skilgreindar þrjár lögstéttir í Frakklandi. Til fyrstu 

og annarrar stéttar töldust aðalsmenn og klerkar sem nutu forréttinda og fríðinda. 

Þeirri þriðju tilheyrðu hins vegar bændur, borgarar og iðnaðarmenn. 

Fleiri hugtök eru notuð með skírskotun til skiptingar heimsins. Rist (2006) 

nefnir að Norður–Suður skipting hafi verið algeng. Sú skipting vísar til hinna 

andstæðu póla: nýlendna og nýlenduherra sem raunverulega má segja að tilheyrðu  

hvor um sig sínum heimi. Norður-Suður skiptingin er þó fremur óljós og ónákvæm 

með tilliti til landfræðilegrar skiptingar. Einnig bendir Cole (1991) á  skiptingu í fátæk 

lönd og rík sem byggir á vergri þjóðarframleiðslu á hvern íbúa. Kristín Loftsdóttir 

(1997) segir hugtakið fjórði heimur notað yfir hópa sem áður voru flokkaðir sem 

frumstæðir. Einnig má benda á að Kopitiuch (1997) telur að þriðji heimurinn vísi ekki 

lengur til ákveðinnar landfræðilegra svæða heldur sé hann líka innan fyrsta heimsins. 

Nokkurs konar þriðjaheimsvæðing á Vesturlöndum. Þetta sjónarhorn Kopitiuch vísar 

til innflytjenda og ýmissa minnihlutahópa einkum í borgum Bandaríkjanna. Hópa sem 

búa við aðstæður sem eru svipaðar og hefðbundin skilningur okkar á hlutskiptum íbúa 

hinna fátækari landa. Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir (2008) benda á nýlegt 

hugtak sem sett hefur fram um skiptingu heimsins. Það er hugtakið ,,tveir-þriðju 

hlutar heimsins“ sem beinir sjónum að því að meiri hluti heimsins býr innan þriðja 

heimsins. Hannes I. Ólafsson (2007) telur öll þessi hugtök þróunarlönd, vanþróuð ríki, 

þriðji heimur, suðrið og norðrið hafa misst þá pólitísku merkingu sem þau höfðu í 

upphafi. Þau vísi ekki til mismunandi kenninga um rætur vandans heldur eru notuð 

sem samheiti yfir ákveðna heimshluta og túlka þá tilfinningu að einhverju sé 

ábótavant. 

                                                
3 Bandung ráðstefnan í Indonesiu 1955 (bls. 3-4). 
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1.2 Þróunaraðstoð og kenningar um þróun 
Mismunandi hugmyndafræði hefur verið lögð til grundvallar þeim kenningum sem 

aðferðir í þróunarsamstarfi hafa tekið mið af. Hugmyndin um einlínu þróunarhyggju 

felur í sér að öll samfélög fari í gegnum sömu stig. Sum hægar enn önnur og teljast 

því lægra sett en þau er þróast hafa hraðar (Barnard, 2004). Seint á nítjándu öld þegar 

mannfræðin varð til sem fræðigrein var til umræðu hvort hinn siðmenntaði maður og 

hinn frumstæði væru sömu tegundar. Þróunarsinnar töldu svo vera í 

grundvallaratriðum. Ef einhver teldist æðri eða þróaðri væri það vegna þess að honum 

hefði tekist að þróast út frá hinum minna þróuðu. Höfuðatriði þessarar umræðu er í 

raun og veru hugmyndin um þróun. Í þessu samhengi er einnig rætt um að út frá 

einfaldari og eldri samfélögum yrðu til ný og flóknari (Ferguson, 2006a). 

 Ley (2006) segir að þær þróunarkenningar sem fram komu á sjötta áratug 

síðusta aldar hafi fengist við afmarkaðri viðfangsefni en fyrri þróunarkenningar. Þar 

sem fjallað er um hvernig mætti umbreyta og auka framleiðni nýlendna Evrópuþjóða 

þegar ljóst var að frelsi þeirra færi í hönd. Porter og Sheppard (1998) benda á að síðar 

hafi verið farið að meta samfélög út frá sérkennum þeirra fekar en í samnburði við 

önnur samfélög. Í kjölfar iðnbyltingarinnar nútímavæddust vestræn samfélög og taka 

kenningar um nútímavæðingu (e. modernization theory) í grundvallaratriðum til þess 

ferlis sem samfélög ganga í gegnum frá hefbundnum samfélögum til nútímalegra. 

Þróun merkir í grundvallaratriðum það að bæta lífskjör fólks og hagfræði býr yfir 

þekkingu um nýtingu auðlinda til að skapa efniðvið til lífsviðurværis. Ekki skal þó líta 

fram hjá því að tengslin á milli viðskipta og þróunar manna eru flókin og hafa ber í 

huga sjónarmið Slim (1996) um að ekki séu sjálfgefin tengsl á milli tekna og þróunar 

lífskjara manna. 

1.2.1 Sagan 
Caufield (1998) segir að á árunum milli 1940 og 1950 hafi mörg ríki heims farið að 

huga að markvissum aðgerðum til að hjálpa hvert öðru og bæta framtíðarhorfur sínar. 

Öndverð tuttugusta öldin var róstursamt tímabil. Tvær heimsstyrjaldir geisuðu með 

margvíslegum afleiðingum. Þar að auki spilaði inn í hugsunin um langþráðan frið 

(Caufield, 1998). Á þessu tímabili voru líka S.Þ. stofnaðar eða árið 1945. Megin 

hlutverk þeirrar stofnunar felst í að varðveita heimsfrið og stuðla að betri lífskjörum 

(UN, 2010a). Í stjórnartíð Trumans Bandaríkjaforseta (1945-1953) var sett á laggirnar 

verkefni sem fól í sér þróunaraðstoð við erlend ríki og er sú ákvörðun talin vera 
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upphaf alþjóðlegrar þróunarhjálpar (Rist, 2006). Rætur aðstoðar eins ríkis við annað 

mun þó vera hægt að rekja lengra aftur eða til ársins 1812 af hálfu Bandaríkjanna4 

samkvæmt því er fram kemur hjá Hjerteholm og White (2000). Aðstoð var einnig 

beitt í pólitískum og viðskiptalegum tilgangi um aldamótin 1900 til að afla markaða 

fyrir umframbirgðir matvæla Bandaríkjanna. Benda þeir Hjerteholm og White á að 

vissrar spennu gætti í samskiptum ríkjanna við þessar kringumstæður. Svipað mun 

hafa verið við upphaf breskrar aðstoðar frá 19295 sem var í formi styrkja og lána til 

uppbyggingar grunngerða samfélaga í nýlendum þeirra. Tilgangur aðstoðarinnar var 

samt sem áður að mati Hjerteholm og White að afla hráefnis fyrir breska 

iðnaðarframleiðslu. Eftir síðari heimsstyrjöldina komu síðan fleiri lönd að 

þróunaraðstoð og stofnaðir voru sjóðir til að fjármagna þróunar- og velferðarverkefni 

í fyrrum nýlendum sem myndað hafa grunn aðstoðarkerfisins. 

Þróunaraðstoð hefur tekið breytingum á þeirri rúmlega hálfu öld sem liðin er 

og markmið hennar hafa verið margvíslega. Það voru breyttar aðstæður á 

alþjóðavettvangi eftir síðari heimsstyrjöldina sem leiddu til þess að pólitískir 

viðskiptahagsmunir höfðu áhrif á þróunaraðstoð. Í upphafi fimmta áratugar síðustu 

aldar var áherslan á enduruppbyggingu eftir síðari heimsstyrjöldina með svonefndri 

Marshalláætlun6 sem hófst árið 1947 (Hjerteholm og White, 2000). Þórdís 

Sigurðardóttir (2007) segir áætlunina hafa stuðlað að enduruppbyggingu evrópsks 

efnhagslífs með góðum árangri og var notuð sem fyrirmynd þegar hugað var að 

aðstoð til fátækari landa í suðri. Arndt (2000) bendir á að þrátt fyrir að Evrópa hafi 

nánast verið lögð í rúst í síðari heimsstyrjöldinni bjó Vestur-Evrópa eigi að síður yfir 

mannauði og stofnunum sem gátu nýtt sér aðstoðina. Kanbur, Sandler og Morrison 

(1999) telja ástæðu þess að Marshalláætlunin hafi gengið vel vera þá að aðeins var um 

eitt gjafaland að ræða. Bandaríkin sem settu reglurnar og tryggðu að Evrópubúar bæru 

ábyrgð. 

Á sjötta áratugnum var áherslan lögð á að efla hagvöxt í nýfrjálsu löndunum 

og nútímavæða þau. Thorbecke (2000) segir að fjármagni hafi verið veitt skilyrðislítið 

til fjárfestinga þar sem þunginn var á iðnvæðingu sem hafði í för með sér að 

landbúnaðurinn sat á hakanum. Síðar varð breyting á þegar ljóst var að 

landbúnaðurinn átti við vanda að etja og sjónum beint meir í þá átt. Hermann Örn 

                                                
4 “Act for the Relief of the Citizens of Venezuela”. (bls. 81-82). 
5 “The 1929 Colonial Development Act” (2000). (bls. 81-82.). 
6 George Marshall Foundation (2009). http://www.marshallfoundation.org/about/index.htm 
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Ingólfsson og Jónas H. Haralz (2003) benda á að þó bjartsýni hafi ríkt á sjötta og 

sjöunda áratug tuttugustu aldar um framtíð nýfrjálsu landanna. Þá hafi reynslan sýnt 

að sú aðferð sem beitt var við uppbyggingu Evrópu eftir síðari heimsstyrjöldina með 

Marshalláætluninni hafi ekki átt við utan hennar. Talið var um að skortur á hæfu 

heimafólki með viðeigandi menntun og getu til að reka einkafyrirtæki og vinna við 

opinbera stjórnsýslu væri helsta ástæðan. Spilling óx einnig mikið í krafti mikilla 

ríkisafskipta. Hermann Örn Ingólfsson og Jónas H. Haralz benda á að undir lok 

sjöunda áratugarins var litið svo á að þróunaraðstoð hefði ekki skilað þeim árangri 

sem vonir stóðu til og leiddi það til endurskoðunar á málaflokknum. Alþjóðleg nefnd 

undir forystu Lesters B. Pearson skilaði skýrslu um stöðu þróunarmála á alþjóðavísu, 

svonefndri Pearson-skýrslu7 þar sem tillögur voru lagðar fram til úrbóta.  

Í upphafi þróunaraðstoðar var ekki gaumur gefin sértækum málefnum 

kynjanna heldur miðaðist hún við hagsmuni heildarinnar (WB, 2001). Á árabilinu frá 

1947 til 1962 fór athyglin að beinast að málefnum kvenna sem leiddi til þess að 

tryggður var lagalegur grunnur að jafnrétti kynjanna. Á árabilini 1963 til 1975 var 

ljóst að fátækt hafði hlutfallslega meiri áhrif á konur en karla. Þá var áherslan lögð á 

að auka þátttöku þeirra í þróunastarfi (UN, 2006). Anderson (1996) telur að ekki hafi 

verið nægileg áhersla lögð á þann fjölbreytileika sem ríkir innan samfélaga. Þannig 

hafi sumir hópar ekki notið ávinnings af þróunarverkefnum eða verið útilokaðir frá 

þróunarstarfi eins og konur. Samkvæmt því sem fram kemur hjá Cohen og Kennedy 

(2000) hefur það vafalaust einnig haft áhrif að svokölluð önnur bylgja femínista kom 

fram á sjónarsviðið á síðari hluta sjöunda áratugarins. Ríkjandi skoðun meðal þeirra 

var að konur væru jafningjar karla á flestum sviðum. Þar að auki fóru vestrænir 

femínistar að beina athyglinni að stöðu kynjanna í þriðja heimi. 

 Þrátt fyrir undirritun ýmissa sáttmála og yfirlýsinga um málefni kvenna allt 

frá undirritun stofnsáttmála S.Þ. 1945, þar sem kveðið er á um jafnrétti kynjanna, var 

lítið að gert fyrr enn árið 1975 með kvennaárinu svonefnda. Kvennaárið virkaði sem 

nokkurs konar drifkraftur í málefnum kvenna á alþjóðavísu. Peet og Hartwick (1999) 

benda á að kvennaáratugur Sameinuðu þjóðanna frá 1975 til 1985 hafi haft víðtæk 

áhrif á útbreiðslu kvennahreyfinga sem teygðu anga sína inn á svið þróunarsamvinnu. 

Stofnað var til verkefna sem ætlað var að bæta efnahags- og félagslega stöðu kvenna. 

Það má segja að almennt hafi verið gengið út frá því að vandinn lægi í ónógri 
                                                
7 Partners in Development. (1969). Report on the Commission on International Development. New 
York: Praeger. 
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hlutdeild kvenna í sköpun hagvaxtar í samfélögum. Ætlunin var að auka þátttöku 

þeirra með fleiri atvinnutækifærum og þar með fjölga möguleikum þeirra til að afla 

sér tekna. Peet og Hartwick telja það kaldhæðni örlaganna að staða kvenna versnaði í 

rauninni á kvennaáratugnum. Að sama skapi fór vinnuálag vaxandi. Þetta sýnir í 

hnotskurn takmarkað gagn af þeim nálgunum sem notaðar voru á því tímabili um 

konur og þróun (Peet og Hartwick, 1999). Benda má á að einn helsti ávinningur 

kvennaársins er talin hafa verið samningurinn um afnám á öllu misrétti gegn konum 

(e. Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women, 

CEDAW). Settar voru á laggirnar stofnanir sem helguðu sig eingöngu málefnum 

kvenna eins og Þróunarstofnun Sameinuðu þjóðanna fyrir konur (e. United Nations 

Fund for Women eða UNIFEM). Eitt leiddi af öðru og ráðstefnur voru haldnar þar 

sem málefni kvenna voru í brennidepli og leitast við að vekja almenna umræðu um 

málaflokkinn í alþjóðasamfélaginu (UN, 2006). 

Áttundi áratugurinn, einkenndist af olíukreppum og skuldasöfnun (Hermann 

Örn Ingólfssoni og Jónas H. Haralz 2003). Horfið var frá iðn- og tæknivæðingu og 

þess í stað hugað að frumþörfum íbúa, það er þörfinni fyrir framleiðslu matvæla, 

hreinu vatni, húsaskjóli, grunnmenntun og heilsugæslu. Fjölþjóðlegar stofnanir á borð 

við Alþjóðabankann og Sameinuðu þjóðirnar skilgreindu fátækt sem aðalvandann. 

Aðalviðfangsefni þróunarstofnanna var uppbygging hinna dreifðu byggða og réðst 

Alþjóðabankinn í víðtæk landbúnaðarverkefni. Þessi verkefni reyndust of margþætt 

og flókin til þess að geta skilað þeim árangri sem vonir stóðu til. Jafnframt því leiddi 

áherslan á frumþarfir íbúa ekki til minni fátæktar né skilaði hún auknum hagvexti. 

Þegar kom fram á níunda áratuginn breyttist stefnan enn á ný í þróunarmálum. 

Samkvæmt Thorbecke (2000) hefur þessi áratugur oft verið nefndur hinn glataði 

áratugur í þróunaraðstoð. Hermann Örn Ingólfsson og Jónas H. Haralz (2003) segja að 

af hálfu stofnanna eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans var 

athyglinni beint að hagræðingu markaða og að opnun hagkerfa með traustri 

fjármálastjórn. Þessi stefna hefur verið nefnd kerfislæg aðlögun (e. structural 

adjustment) sem tók í raun við af áherslunni á uppfyllingu frumþarfa. Hafa þessar 

tvær stofnanir, Aþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Alþjóðabankinn, verið gagnrýndar fyrir 

að huga ekki nægilega að afleiðingum sem þessi stefna hafði í för með sér fyrir 

fátækustu íbúa þróunarlanda. Umhverfismál voru á þessum tíma í brennidepli með 
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tilkomu svokallaðrar Brundtland-skýrslu8 (1987) um sjálfbæra þróun og aðstoð milli 

ríkja var í auknu mæli tengd mannréttindum og lýðræðislegu stjónarfari. Þar að auki 

var farið var að leggja áherslu á meiri samvinnu og að þróunarlöndin sjálf setji fram 

þá stefnu sem fylgt verði í samráði við gjafalönd. 

 Peet og Hartwick (1999) benda á að snemma á níunda áratugnum kröfðust 

konur þriðja heimsins breyttra viðhorfa í þróunarmálum og bentu á þörf fyrir nýja 

nálgun í þróun og kenningum með áherslu á femínísk sjónarmið. Í tengslum við 

kvennaráðstefnuna sem fram fór í Nairobi árið 1985 óskuðu konur þróunarlanda eftir 

því að málefni þeirra væru rædd. Á umræðufundi þeim sem haldin var jafnhliða 

ráðstefnunni, The Alternative Forum at Nairobi voru rædd málefni á borð við 

kynbundið ofbeldi og það að konum gæfist ekki kostur á að nýta sér auðlindir. 

Ennfremur að hugtakið fátækt væri kvengert (e. feminization), sem felur í sér 

skírskotun til þess að samhengi sé á milli fátæktar og kvenna. Í þessu sambandi hefur 

stofnun samtakanna DAWN (e. Development Alternatives with Women for New Era) 

verið talin mikilvæg með tilvísun til valkosta í þróun. Porter (2007) telur að fulltrúar 

DAWN samtakanna hafi talað máli kvenna í Afríku, Asíu og Rómönsku-Ameríku og 

boðið sjónarmiðum femínistanna í norðri byrgin. Sömuleiðis nefnir Porter að tvenn 

þverþjóðleg frjáls félagasamtök hafi gegnt mikilvægu hlutverki fyrir konur 

þróunarlanda. Þar eru áðurnefnd DAWN samtök og svonefnd AWID samtök (e. 

Association for Women´s Rights in Development) sem lagt hafa áherslu á að ná 

athygli yngri kvenna í þróunarlöndum.  

Síðasti áratugur nýliðinnar aldar einkenndist af því sem nefnt er 

aðgerðarþreyta eða þróunarþreyta (e. aid fatigue) og birtist meðal annars í  

minnkuðum fjárframlögum til þróunaraðstoðar. Einnig var óttast að þróunarlönd 

myndu verða of háð aðstoðinni (Thorbecke, 2000). Að mati Robb (2004) var aðallega 

þrennt sem hafði áhrif á stefnu þróunarmála á þessu tímabili: lok Kalda stríðsins, 

eftirgjöf skulda fátækustu ríkja heims og vaxandi pólitískur óstöðugleiki. Mikil 

valddreifing átti sér stað við lok Kalda stríðsins og hruns Sovétríkjanna. Hjerteholm 

og White (2000) benda einnig á breytingar á framkvæmd þróunaraðstoðar. Farið var 

að aðstoða ríki við breytingar frá sósíalísku fyrirkomulagi til markaðshagkerfis. 

Ennfremur urðu Austur-Evrópuþjóðir viðtökulönd aðstoðar í stað gjafalanda áður. 

Eftirgjöf skulda er ekki síður pólitískur málaflokkur. Alþjóðabankinn og 
                                                
8 Report of the World Commission on environment and development. “Our Common Future”. New 
York: UN. 
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Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn settu á laggirnar árið 1996 áætlun til að létta skuldabyrði 

af stórskuldugum fátækum ríkjum  (e. Heavily Indebted Poor Countries Initiative, eða 

HIPC).  

Þáttaskil voru mörkuð að mati Sigríðar Lillý Baldursdóttur (1997) með 

kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Peking árið 1995. Ráðstefnan bar yfirskriftina   
 ,,Aðgerðir til að stuðla að jafnrétti, þróun og friði “ og í lok hennar var samþykkt 

framkvæmdaráætlun9 í tólf liðum sem náði til mismunandi atriða og áhersluþátta á líf 

kvenna og stúlkna. Þar má lesa að menntun sé mannréttindi og að stúlkur skuli fá 

sama aðgang að menntun og drengir. Þarna var mótuð stefna um áhersluna á kynja- 

og jafnréttissjónarmið og bent á að með því skili aðstoðin sé betur til þeirra sem verst 

eru settir. Pietilä (2002) er sömu skoðunar og telur ráðstefnuna marka eftirminnileg 

spor í átt að bættri stöðu kvenna og stúlkna um heim allan. Bjartsýni gætti eftir Peking 

ráðstefnuna um að bæta mætti lífsgæði kvenna og stúlkna. Áratug síðar var haldin 

ráðstefna sem kölluð hefur verið Peking+10. Þar sem mat var lagt á 

framkvæmdaráætlunina frá Peking ráðstefnunni 1995. Molyneux og Razavi (2005) 

benda á að á þeirri ráðstefnu hafi komið fram að mikilvægt væri að fylgja eftir  þeim 

umbótum sem náðst hefðu. Ennfremur og ekki síður að ígrunda vel þær hindranir sem 

í vegi standa fyrir frekari sókn fram á við.  

1.2.2 Nálganir 
Ýmsar stefnur hafa verið markaðar í þróunarstarfi og mörgum aðferðum beitt sem  

hafa gefist misvel. Vafalaust hefur sú aðferðafræði sem notuð hefur verið á hverjum 

tíma í þá rúmu sex áratugi sem þróunarstarf hefur varað verið talin vænleg til árangurs 

og réttlætt inngrip.  

Opinber þróunaraðstoð er einkum veitt með tvennum hætti (Hermann Örn 

Ingólfsson og Jónas H. Haralz, 2003). Annars vegar er um að ræða tvíhliða aðstoð. Þá 

er aðstoð veitt á vegum þróunarstofnanna einstakra ríkja og er aðstoðin veitt 

milliliðalaust frá einu ríki til annars. Hins vegar er marghliða aðstoð sem er í raun 

fjölþjóðleg þróunarsamvinna og felst í framlögum og styrkjum til alþjóðastofnanna og 

sjóða sem starfa að þróunarmálum. Kostir marghliða aðstoðar eru taldir liggja í því að 

framlög fara til stofnanna eins og S.Þ., Alþjóðabankans og dótturstofnanna þeirra. 

Stofnanna sem búa yfir sérþekkingu og hafa nægilegan styrk til að sinna verkefnum, 

                                                
9 Fourth Conference on Women Beijing Declaration. (1995).      
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm 
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undirbúningi þeirra, framkvæmd og eftirliti. Bøås og McNeil (2003) benda á að 

meginhlutverk þessara fjölþjóðlegu stofnanna er einkum með þrennum hætti: 

lánveitingar, tæknileg aðstoð vegna verkefna og ráðgjöf um stefnumótun. 

Alþjóðleg þróunarsamvinna tekur stöðugum breytingum og með reynslu af 

beitingu mismunandi aðferða og nálganna í gegnum tíðina eykst þekking á því hvaða 

leiðir gefast best og hverjar skila síður árangri (Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2008). 

Segja má að nýjum krafti hafi verið hleypt í þróunarsamvinnu um aldamótin og er 

þúsaldaryfirlýsing S.Þ. til marks um það en þar er áhersla lögð á skuldbindingu ríkja 

heims um að taka sameiginlega á fátæktar vandanum (Þórdís Sigurðarfóttir, 2002). Í 

kjölfarið hafa flestar þróunarstofnanir endurskipulagt þróunaraðstoð sína. 

Framkvæmdir miðast í vaxandi mæli við að styðja heila geira, atvinnugreinar eða 

hópa í viðkomandi samfélögum. Samtímis því að takmarka sig eingöngu við fáa geira 

í hverju landi í stað einstakra verkefna áður fyrr. Á fyrstu árum þróunaraðstoðar var 

fyrst og fremst notuð sú nálgun er nefnd hefur verið verkefnanálgun. Þá er fjármagni 

beint til afmarkaðra verkefna með skilgreind markmið og tímaramma. Þessi nálgun 

hefur verið gagnrýnd fyrir að skorta heildarsýn og að eignarhald á verkefnum sé hjá 

þróunarstofnunum en ekki viðtökuríkinu (Þórdís Sigurðardóttir og Margrét 

Einarsdóttir, 2007). Þórdís Sigurðardóttir (2002) bendir á að algengt sé að aðstoðin 

beinist að fjárfestingum í byggingum og þjálfun en ekki rekstri og viðhaldi. 

Ennfremur er það þróunarstofnununin sem velur og ræður ráðgjafa og 

framkvæmdaraðila til starfa við verkefni. Það eykur líkurnar á að fjármagn fari á rétta 

staði. Á hinn bóginn vaknar engu að síður sú spurning hvort að slík þróunarsamvinna 

sé nægilega sjálfbær þegar til lengri tíma er litið. 

 Þær Þórdís Sigurðardóttir og Margrét Einarsdóttir (2007) segja að krafan um 

meiri ábyrgð og skilvirkni hjá viðtökulöndum hafi leitt til geiranálgunarinnar. Flestar 

helstu þróunarstofnanir noti þessa aðferð að einhverju leyti nú til dags en í henni felst 

að fjármagni frá þróunarstofnunum er beint inn í ákveðna geira þjóðfélagsins. 

Þróunarstofnanir þurfa einnig að huga að samræmingu aðgerða sinna og vinna í 

samstarfi við viðtökuríkin. Geiranálgun gerir kröfur til stofnanna viðtökuríkja um 

áætlanagerð, stefnumótun, rekstur og uppbyggingu. Samfjármögnun er algengt að 

beita í tengslum við geirabundnanálgun. Þá setja gjafaríki þróunarframlög í einn sjóð 

og viðtökuríkið sér um að útdeila fjármagni eftir ákveðinni forgangsröðun. Í þessu 

sambandi telja þær Þórdís Sigurðardóttir og Margrét Einarsdóttir vert að velta fyrir sér 

hvar eignarhaldið liggi þegar upp er staðið. Ef þróun á að vera sjálfbær þarf 
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eignarhald að vera tryggt segja Olsen og Wohlgemut (2003). Þeir leggja áherslu á að 

eignarhald sé ávallt haft í huga i samskiptum gjafa- og viðtökulands. 

Fjárlagastuðningur er nýleg nálgun segja Þórdís Sigurðadóttir og Margrét 

Einarsdóttir (2007) þar sem fjárframlög eru sett í ríkissjóð viðtökuríkis til að 

fjármagna fjárlög þess. Þessari nálgun er beint að heildarstefnu viðtökuríkis og er 

ætlað að bæta áreiðanleika og skilvirkni, styrkja stoðir fjársýslunnar og að draga úr 

kostnaði. Þessi nálgun er á svipuðum nótum og Marshall-aðstoðin sem Bandaríkin 

veittu Evrópuþjóðum þar á meðal Íslandi eftir seinni heimsstyrjöldina.  

Þátttökunálgun hefur notið vaxandi fylgis í alþjóðlegri þróunarsamvinnu 

undanfarna áratugi bæði hjá alþjóðlegum þróunarstofnunum og frjálsum 

félagasamtökum. Hugmyndin að baki þátttökunálgun er að gera þeim sem 

aðstoðarinnar njóta kleift að taka virkan þátt í ákvarðanatöku, undirbúningi og 

framkvæmd þróunarverkefna (Guðrún Haraldsdóttir, 2005). Nelson  og Wright (1995) 

álíta að þátttökunálgun  geti eflt á jákvæðan hátt frumkvæðisrétt þeirra sem taka þátt í 

verkefninu en oftast er um þá fátækustu að ræða. Hún miðar einnig að því að konur og 

þeir sem verst eru settir geti valið og haft eitthvað að segja um hugsanlega breytingu á 

lífi sínu. Cleaver (2001) bendir á að ýmis vandamál geta fylgt valdeflingu í tengslum 

við þróunarverkefni. Því oft er óljóst hver eigi að hafa valdið. Þar að auki eru 

fjölmargir þættir sem geta haft áhrif á möguleika fólks til þátttöku. 

  Samþætting er hugtak sem hefur verið talsvert notað innan 

þróunarsamfélagsins á undanförnum árum segir Þórdís Sigurðardóttir (2002) og hefur 

það fallið saman við skipulagsbreytingu í átt að geirabundinni aðstoð. Hugtakið kom 

fram sem svar við gagnrýni á að verkefni væru oft einangruð, sundurlaus og 

tilviljunarkennd. Ennfremur að ekki væri nægilegt tillit tekið til allra hópa innan 

viðkomandi samfélaga sem aðstoðar njóta. Samþætting kemur ekki síst inn á 

jafnréttissjónarmið og með samþættingu þeirra í þróunarstarfi er átt við að tekið er 

mið af kynja- og jafnréttissjónarmiðum við uppbygginu og vinnu við starfið. Fleiri 

málaflokkar eru samþættir þróunarstarfi eins og baráttan gegn fátækt, lýðræðisþróun, 

mannréttindi og umhverfismál. Helsti vandi við samþættingaraðferðina er að ákveðnar 

forsendur þurfa að vera til staðar til að ná fram markmiðum samþættingar svo sem vel 

skipulagðar stofnanir og pólitískur vilji.  

 Þær alþjóðlegu yfirlýsingar sem mestu máli skipta í þróunarsamvinnu nú um 

stundir eru Þúsaldaryfirlýsingin, Monterry-yfirlýsingin og Parísaryfirlýsingin. 
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Þúsaldaryfirlýsingin10 frá árinu 2000 og markmiðin sem henni fylgja leggja grunninn 

að þróunarstarfi á alþjóðavettvangi. Í kjölfar þeirrar yfirlýsingar samþykktu aðildarríki 

S.Þ. yfirlýsingu um fjármögnun þróunar svonefnda Monterry- yfirlýsingu.11 Þar sem 

iðnríki skuldbinda sig til að auka framlög til þróunarsamvinnu og stuðla að opnu 

alþjóðlegu viðskiptaumhverfi  ásamt því að draga úr skuldabyrði fátækra ríkja. Á móti 

skuldbinda þróunarríki sig til að vinna að efnahags- og félaglegum umbótum og bæta 

stjórnarfar. Á vettvangi DAC var síðan yfirlýsing um samræmingu aðferða í 

þróunarsamvinnu samþykkt árið 2005 sem nefnd er Parísaryfirlýsingin.12 Þar 

skuldbinda aðildarríki sig til að vinna saman að árangursríku þróunarastarfi með því 

að tryggja samræmi á milli starfsaðferða og reglna þróunarstofnanna, við 

starfsaðferðir og stjórnkerfi þróunarlanda. Áhersluflokkar yfirlýsingarinnar eru 

eignarhald, samræming, árangur og ábyrgðarskylda. Ennfremur felur hún í sér 

aðgerðalista með mælanlegum markmiðum og tímaáætlun (Utanríkisráðuneytið, 

2010b).  

Þórdís Sigurðardóttir og Margrét Einarsdóttir (2007) telja áhrif 

Parísaryfirlýsingarinnar talsverð og endurspeglast einkum í tveimur aðferðum, 

fjárlagastuðningi og geiranálgun. Það sem mestu máli skiptir þó er að 

Parísaryfirlýsingin undirstrikar vilja til að takast á við vanda fátækra ríkja og trúna á 

að þróunarsamvinna geti verið leið til þess. Í skýrslu OECD 2008 Survey on the 

monitoring the Paris Declaration (2008a) er því haldið fram að nokkur árangur hefur 

náðst. Framfarir hafi átt sér stað í vissum löndum og á svæðum sem staðfesti að það er 

gerlegt að ná fram jákvæðum breytingum þegar hnitmiðuðu sameiginlegu átaki er 

beitt. Hins vegar verður ekki litið fram hjá því að það gangi ekki nægilega greiðlega 

og þörf er á endurmati til að örva  starfsumhverfið. 

Margar ástæður eru taldar fyrir því að árangur þróunaraðstoðar hefur verið 

misjafn segja Þórdís Sigurðardóttir og Margrét Einarsdóttir (2007). Þær benda á að 

undir lok áttunda áratugar nýliðinnar aldar hafi gagnrýni snúið að því að framlögum 

til þróunaraðstoðar var beint til að efla viðskiptahagsamuni gjafaríkis og í pólitískum 

tilgangi en ekki einvörðungu til viðtökuríkis. Ennfremur vekja þær athygli á umræðu 

sem hefur verið meira áberandi undanfarið og snýst um það hvort og með hvaða hætti 
                                                
10 UN. (2000).  Resolution adopted by the General Assembly 55/2 United Nations Millennium 
Declaration.  http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm 
11 UN. (2003). Monterry Consensus on Financing for Development. 
http://www.un.org/esa/ffd/monterry/MonterryConcesus.pdf. 
12 OECD. (2008). The Paris Declaration and Accra Agenda for Action.  
http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_323698_35401554_1_1_1_1,00html 
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baráttan við hryðjuverk hefur haft áhrif á ráðstöfun framlaga til þróunalanda.  Árangur 

ber ætíð að skoða með hliðsjón af markmiðum. Sögulega séð hefur þróunaraðstoð 

ekki alltaf verið veitt til að stuðla að þróun segir Stiglitz (2005) heldur til að kaupa 

vináttu í formi pólitísks stuðnings. Hann nefnir sem dæmi þegar Vesturveldin veittu 

Zaire á tímum Mobutu aðstoð. Í stað þess að nýtast íbúum Zaire hafnaði fjármagnið á 

bankareikningi í Sviss. Eigi að síður náðist markmiðið um pólitískan stuðning. 

Það eru skiptar skoðanir á árangri í þróunarsamvinnu. Þorvaldur Gylfason 

(2007) að talar um að þróunarhjálp geti verið blendin blessun. Telur Þorvaldur 

ótæpileg þróunaraðstoð eða of mikil fjárhagsaðstoð geti dregið úr 

sjálfsbjargarviðleitni viðtakands, einkum ef aðstoðin er ekki háð skilyrðum. Reynslan 

hefur sýnt að óskilyrt þróunaraðstoð skilar sér ekki nógu vel í hendur viðtakanda. Því 

þurfi að binda þróunaraðstoð við skilyrði sem reyndar getur búið til þann vanda að 

aðstoðin lendi þá frekar hjá þeim er ekki hafa eins mikla þörf fyrir hana. 

Hagfræðingurinn Moyo (2009) frá Zambíu hefur gagnrýnt harkalega slæmt ástand 

Afríku sem hún telur vera arfleið þróunaraðstoðar. Í bók sinni Dead Aid sem kom út 

árið 2009 rekur Moyo nokkrar ástæður fyrir því að þróunarstarf hafi ekki gagnast sem 

skyldi. Nefnir hún meðal annars menningarbundna þætti, um það að Afríkubúar séu 

öðruvísi. Einnig landfræðilega þætti eins og erfitt umhverfi og landshætti auk 

sögulegra þátta og vísar til Berlínarfundarins13 þegar Vesturveldin skiptu Afríku upp í 

áhrifasvæði sem að mati Moyo hefur ætíð verið álfunni fjötur um fót og gert henni 

erfitt fyrir að standa á eigin fótum efnahags- og stjórnmálalega.  

Molyneux  og Razavi (2005) telja ljóst að breytingar hafi orðið á efnahags- og 

félagslegri stöðu kvenna víða um heim og sumar þeirra hafa verið til góðs. Eins og sú 

að dregið úr ólæsi kvenna. Lífslíkur kvenna hafa aukist einkum vegna þess að dregið 

hefur úr barnsfæðingum vegna almennrar notkunar getnaðarvarna. Þessar breytingar 

eru jákvæðar fyrir konur og veita þeim möguleika á að þróa hæfileika sína og getu.  

Orðræðan um þróun og þróunaraðstoð er margslungin. Kristín Loftsdóttir og 

Helga Björnsdóttir (2008) segja að í umræðunni um þróun og þróunaraðstoð komi 

fram ólík sýn á þróunaraðstoð sem gefur til kynna hvernig umfjöllunin um hana 

sveiflast á milli andstæðra viðhorfa. Annars vegar er dregin upp einföld og stundum 

neikvæð mynd af þróunaraðstoð sem álitin er alslæm. Hins vegar láta margir hjá líða 
                                                
13 Berlínarfundurinn (1884-1885). (Sjá nánar Jónína Einarsdóttir (2007). Afríka fyrr og nú: uppruni, 
ánauð og átök. Í Jónína Einarsdóttir og Þórdís Sigurðardóttir (ritsrjórar) Afríka sunnan Sahara í 
brennidepli (bls. 57-659). Reykjavík: Háskólaútg. & Afríka 20: 20. Blij, H. J de., Muller, P. O. (1998). 
Geography, realms, regions and concepts (bls.340). New York: John Wiley & sons, INC.  
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að spyrja gagnrýninna spurninga um eðli hennar og rætur. Á áttunda áratug tuttugustu 

aldar kom fram hörð gagnrýni á þróunaraðstoð einkum vegna takmarkaðs árangur af 

þróunarstarfi. Gagnrýnin birtist annars vegar í kenningum um þróun sem orsök 

vanþróunar og í því samhengi var vísað til tengsla þróunarlanda og Vesturlanda. Á 

hinn bóginn kom gagnrýnin fram í síð-nýlendukenningum. 

1.2.3 Femínismi 
Kvenréttindakonur voru þær kallaðar í eina tíð sem börðust fyrir réttindum á borð við 

að konur fengju menntun og kosningarétt. Nú á tímum er talað um femínista. 

Hugtakið er enda víðtækara en byggir í grunndvallaratriðum á sömu forsendum, að 

stuðla að jafnrétti kynja. Hugtakið femínismi (e. feminism) hefur á íslensku verið þýtt 

sem kvenfrelsisstefna (Sörenson, 1990). Sjónarhorn femínismans eru hins vegar 

margbreytileg og fer betur á að nota það hugtak hér vegna víðari skírskotunar til þess 

efnis sem hér er fjallað um.  

Þorgerður Einarsdóttir (2002) segir skilgreiningar á femínisma margar. Hefð 

hefur skapast fyrir því meðal fræðimanna að greina femínískar stefnur í pólitísku 

litrófi. Femínisminn hefur auk þess verið kenndur við kenningaskóla og 

hugmyndastrauma. Þó sjónarmið femínismans séu mörg segja Anderson og Hysock 

(2009) að nokkur atriði séu sameiginleg þeim öllum. Staða kynjanna í hverju 

samfélagi er mótuð af félagslegum þáttum en ekki líffræðilegum eða eðlislægum og 

að misrétti er innbyggt í samfélagsgerðir. Einnig er það sjónarmið ríkjandi að 

hugmyndir kvenna eru jafnmikilvægar og verðmætar og karla. Peet og Hartwick 

(1999) vísa til þriggja bylgna femínismans. Sú fyrsta miðaðist við ofanverða nítjándu 

öld og einkenndist af baráttu kvenna fyrir kosningarétti og öðrum lagalegum 

réttindum. Upphaf annarrar bylgju femínisma er yfirleitt miðuð við sjöunda áratuginn 

og er hún rakin til róttækra og vinstri stýrðra hreyfinga. Á svipuðum tíma og 

femínisminn var að ná fótfestu í Bandaríkjunum kom út bók hagfræðingsins Boserup 

Womens Role in Economic Development árið 1970. Boserup (1989) fjallar um 

kynjaskiptingu vinnuafls í þróunarlöndum og neikvæð áhrif slíkrar skiptingar á konur. 

Hún bendir á að staða kvenna í landbúnaðarsamfélögum hafi miðast við það að sjá um 

framleiðslu matvæla. Þegar tækninýjungar komu fram færðist sú framleiðsla meira í 

hendur karlmanna í anda vestrænna hugmynda um kynjaskiptingu vinnuafls. Þriðja 

bylgjan kom fram á tíunda áratugnum. Peet og Hartwick (1999) segja að henni sé oft 

fléttað saman við póstmódernískar og póststrúktúralískar hugmyndir sem komu fram 
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um svipað leyti. Þau telja að með annarri og þriðju bylgju femínismans hafi sjónum 

einkum verið beint að málaflokkum eins og fátækt, mismunun og samskiptum 

kynjanna. Áhrifin náðu síðan til alþjóðastofnanna sem sinna málefnum þróunarlanda. 

Þannig varð orðræðan um femínisma og femínískar þróunarkenningar ein af 

hugmyndafræðilegum stoðum þróunarsamvinnu.  

Miðað er við þrjár aðalstefnur innan femínismans. Það er frjálslyndur, 

róttækur og marxískur-sósíalískur femínismi sem skarast síðan á ýmsa vegu eftir 

aðstæðum á hverjum stað. Stefna frjálslynda femínismans er þekktust að mati Beasly 

(1999). Út frá þeirri stefnu er staða kvenna í samfélögum skýrð með tilliti til 

mismununar eða þeirra hindrana sem koma í veg fyrir þátttöku þeirra á opinberum 

vettvangi. Einnig út frá því að þær öðlast frelsi og sjálfstæði með því að losna undan 

því sem hún kallar óréttmætir fjötrar. Talsmenn róttæka femínismans hafna 

karlmiðaðri uppbygginu samfélaga og telja rætur kynjamismunar liggja í 

samfélagsgerðinni og menningunni. Sjónum er beint að kúgun kvenna sem talin er til 

komin vegna kyns (e. sex) þeirra. Fram kemur hjá Beasly að áhrif marxísks-sósíalísks 

femínisma hafa farið þverrandi og hafi nánast liðið undir lok seint á níunda áratugnum 

í kjölfar hruns sósíalismans í Austu-Evrópu.  

Giddens (2009) nefnir fleiri stefnur femínisma sem tilkomnar eru vegna 

óánægju með með hinar ríkjandi stefnur hans. Þar á meðal má nefna svokallaðan 

svartan femínísma sem vísar til vanda litaðra kvenna, þriðja heims femínisma og 

umhverfisfemínisma. Ennfremur nefnir Giddens póstmódernískan femínisma en rætur 

hans eru meðal annars sprottnar frá hugmyndum frönsku heimspekinganna Derrida 

(1930-2004) og de Beavoir (1908-1986).14 Þar er vísað á bug að til sé ein alsherjar 

kenning sem útskýrt geti stöðu kvenna í samfélögum. Giddens telur póstmóderníska 

femínista hafa lagt áherslu á afbyggingu í anda Derrida einkum í hinni karllægu sýn á 

heiminn. Parpart og Hunt (1995) segja femínista hafa sótt í hugmyndina um 

mismunun í anda póstmódernismans þar sem konur eru skilgreindar sem ,,hinir“. 

Fram kemur hjá þeim að heimspekingurinn og femínistinn Simon de Beavoir hafi sett 

fram í bók sinni The Second Sex sem fyrst kom út árið 1949 athyglisverða kenningu 

um valdasamband karla og kvenna sem byggist á ójöfnuði. Karlar eru gerendur (e. 

subject) en konur eru viðföng ( e. object). Þannig eru karlar fremur viðmiðin en konur 

                                                
14 Derrida (1978,1981). De Beauvoir (1949). 
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standa utan þess á jaðrinum. Þarna má greina hugmyndina um mismun í anda 

póstmódernismans. 

 Að mati Rannveigar Traustadóttur (2003) leggja femínistar áherslu á áhrif og 

mikilvægi kyngervis og líta svo á að ekki sé unnt að tala um kyngervi án þess að tala 

um völd. Inn í þetta sjónarmið fléttast áherslur fræðimannsins Foucault (1926-1984) 

um valdatengsl og menningu. Samkvæmt Kristínu Loftssdóttur (2004b) hafa 

kenningar Foucault orðið þýðingamiklar. Einkum með áherslunni á vald sem samofið 

fyrirbæri í daglegu lífi fólks og stofnunum samfélagsins. Kristín Loftsdóttir bendir 

líka á að Foucault hafi lagt áherslu á vald sem skapandi afl. Þar með hafi hann ögrað 

hinum ríkjandi skoðunum um að vald þurfi að vera þrúgandi og undirokandi. 

Hugtökin kyn og kyngervi eru mikið notuð í femínískri orðræðu og innan 

þróunarsamfélagsins. Eriksen (2001) segir að greinarmunur sé gerður á hugtökunum.  

Kyn ráðist við fæðingu og er vísað til hins líffræðilega munar á karli og konu. 

Kyngervi (e. gender) vísar til félags- og menningarbundins mismunar og tengsla karla 

og kvenna. Með félagslegri mismunun er átt við valdamismunun og ójöfnuð sem er að 

finna í öllum samfélögum að mati Eriksen.  

Femínisminn hefur löngum verið gagnrýndur fyrir að vera of einsleitur í þeim 

skilningi að endurspegla veruleika hvítra kvenna. Sú gagnrýni kemur fram bæði 

meðal fræðimanna og kvennahreyfinga (Safa, 1992). Ein af þeim konum sem komið 

hefur fram með gagnrýni á vestrænan femínisma er Mohanty (2003). Hún hefur vakið 

máls á þeim mismun sem borið hefur á milli femínískrar nálgunar hins vestræna 

heims og þriðja heimsins. Einkum deilir hún á viðhorf vestrænnar femínískrar 

fræðimennsku um málefni kvenna þriðja heimsins. Hún veltir því fyrir sér hvaðan 

þekkingin og vitneskjan um konur þróunarlanda er sprottin. Því að hennar mati eru 

þær yfirleitt sagðar vera fátækar, fávísar og hefðbundnar með þarfir og vandamál og 

að öllu jöfnu er gengið út frá vestrænum viðmiðunum í því sambandi. Mohanty er 

afgerandi í gagnrýni sinni á alþjóðlegan kapítalisma. Hún telur að sjá megi merki hans 

í lífi kvenna og stúlkna með vísun til kynjamismunar sem veikir stöðu þeirra. Einnig 

hefur hún beitt sér gegn hnattvæðingunni sem hún telur einhvers konar nýja 

nýlendustefnu sem hneppi konur sem karla aftur í nýlenduánauð. Á hinn bóginn telur 

Mama (2007) að líta megi á þróunarfemínisma (e. development feminism) á áttunda 

og níunda áratugnum sem afrakstur samskipta á milli femínista og þróunarstofnanna. 

 Þetta samspil femínískra kenninga og þróunarkenninga hefur leitt til nokkurra megin- 

nálganna í málaflokknum konur og þróun. 
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1.2.4 Konur og þróunaraðstoð 
Á ofanverðri síðustu öld var ljóst að þróunaraðstoð hafði ekki gagnast konum 

þróunarlanda sem skyldi. Því var hafist handa við að leita leiða til að bæta úr því. Hér 

verður gerð grein fyrir ólíkum nálgunum og áherslum sem beitt hefur verið með það 

að markmiði að bæta hag kvenna þróunarlanda.  

 Með hliðsjón af því að þróunaraðstoð hafði ekki gagnast konum sem skyldi 

var nálgunin konur í þróun sett fram (e. women in development, eða WID) snemma á 

áttunda áratugnum. Samkvæmt Peet og Hartwick (1999) var hún í samræmi við 

ríkjandi kenningu um nútímavæðingu þess tíma þar sem litið var á þróun sem 

línulegan feril hagvaxtar. Megin tilgangur nálgunarinnar að mati Reeves og Baden 

(2000) var að stuðla að virkri þátttöku kvenna í þróunarsamstarfi einkum á sviði 

atvinnu- efnahags- og menntamála með því að fella sjónarmið þeirra inn í 

þróunaráætlanir. Miller og Razavi (1995) telja að einkum tvö atriði hafi haft mótandi 

áhrif á WID aðferðina. Annars vegar voru það kvennahreyfingar í löndum norðursins 

á áttunda áratugnum og sú hugmyndafræði frjálslyndra femínista að erfið staða 

kvenna væri sprottin út frá staðalímynd sem í upphafi hafi verið búin til af 

karlmönnum. Staðalímyndinni hefur síðan verið viðhaldið í samfélögum með 

félagsmótun. Talið var að með bættri menntun stúlkna og að ef þær hefðu fleiri 

fyrirmyndir mætti rjúfa þessar staðalímyndir. Hins vegar er um að ræða rannsóknir 

sem komu fram um stöðu kvenna í þróunarlöndum. Í þessu sambandi vísa Miller og 

Razavi til skrifa Boserup sem lagði áherslu á mikilvægi kvenna við 

landbúnaðarframleiðslu og taldi konur geta verið jafn afkastamiklar og karla. Þar með 

dró hún í efa hið hefðbundna viðhorf um að afkastageta og framleiðni kvenna væri 

minni en karla og að þær hefðu ekki rétt á að nýta sér hinar takmörkuðu auðlindir. 

Chowdry (1995) telur þau verkefni Alþjóðabankans sem byggðu á WID 

nálguninni megi flokka í sértækari nálganir og bendir jafnframt á að þær geti að 

einhverju leyti skarast. Fyrst nefnir Chowdry hina svokölluðu velferðarnálgun sjötta 

og sjöunda áratugar síðustu aldar þar sem athyglin beindist að því hlutverki kvenna að 

ala upp börn og viðfangsefnum því tengdu. Á áttunda áratugnum kom fram nálgun 

sem miðaði að því að vinna gegn fátækt. Konur voru flokkaðar sem fátækastar af 

öllum fátækum sem leiddi til þess að þær voru álitnar eitt megin viðfangsefni 

þróunaraðstoðar. Það má segja að þessi nálgun endurspegli ríkjandi viðhorf til kvenna 

þriðja heimsins á þessum tíma. Að lokum nefnir Chowdry skilvirkninálgun (e. 

efficiency approach) sem kom fram snemma á níunda áratugnum þar sem áhersla var 
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lögð á þátttöku kvenna í þróunarverkefnum. Þessi nálgun var í samræmi við ákveðin 

verkefni á vegum Alþjóðabankans sem vísuðu til kerfislægrar aðlögunar. Moser 

(1993) nefnir tvær nálganir til viðbótar við flokkun Chowdry. Það er réttmætisnálgun 

(e. equity approach) sem endurspeglar þörfina fyrir jafnrétti og samræmist áherslum 

kvennaáratugar Sameinuðu þjóðanna. Einning nefnir hún frumkvæðisréttarnálgunina 

(e. empowerment approach) sem endurspeglar skrif þriðja heims femínista. Auk þess 

vísar Moser líka til grasrótarhreyfinga og þess að endurskoða þurfi uppbyggingu 

kerfisins. Endurskoða þurfi lög með hliðsjón af beitingu uppávið (e. bottom-up) 

aðferðar (Moser, 1993). Í öllum þessum ofangreindu tilbrigðum við WID sjónarhornið 

er birtingarmyndin af konum neikvæð þar sem þær koma yfirleitt fyrir sem 

fórnarlömb.  

Nokkur gagnrýni hefur komið fram á aðferðafræði WID. Chowrdy (1995) 

bendir á að nálgunin eins og hún hefur verið framkvæmd af alþjóðastofnunum sé 

sprottin út frá orðræðu þeirra sem aðhyllast nútímalegar skoðanir og aðferðir. Hér á 

Chowdry annars vegar við nýlenduorðræðuna svonefndu sem vísar til menningar- 

félags,- efnahags- og stjórnmálalegra forréttinda Evrópubúa. Auk þess að þriðja heims 

konur séu fremur einsleitur hópur. Hins vegar er það frjálshyggju orðræðan en inn í þá 

umræðu fléttast atriði á borð við frelsi í viðskiptum og opnir markaðir með vísun til 

frelsis einstaklingsins. Chowdry telur að þessi frjálshyggju orðræða hafi dregið úr 

mikilvægi og áhrifum (e. disempower) þriðja heims landa í hinu alþjóðlega 

markaðshagkerfi. Þá megi telja að konur þróunarlanda hafi verið gerðar áhrifalausar 

og ekki taldar mikilvægar í alþjóðlegu samhengi. Richley (2000) fjallar einnig um 

áhersluna á vestræn gildi í WID nálguninni. Hún bendir jafnframt á það að aðstoð til 

handa konum sé fyrst og fremst álitin efnahagslegt viðfangsefni en ekki viðfangsefni 

af jafnréttislegum toga. Peet og Hartwick (1999) vísa til gagnrýni póstmódernískra 

femínista á WID um að aðferðin ýti undir það sjónarmið að konur þriðja heimsins séu 

varnarlausar og vanþróaðar. Þær þurfi hjálp frá þróuðum löndum og að verið sé að 

nota erlendar lausnir á staðbundnum vanda. 

Öndvert því sem WID nálgunin sækir nálgunin, konur og þróun (e. women 

and development, eða WAD) meira til tengslakenninga og talsmenn hennar segja að 

konur hafi ávallt verið hluti af þróunarferlinu. Það útskýri jaðarstöðu þeirra og 
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undirokun. Samkvæmt Peet og Hartwick (1999) bendir Rathgeber15 á að í WAD 

sjónarhorninu sé athyglinni beint að samskiptum kynjanna og hlutverki kvenna í 

efnahagskerfi samfélaga sinna, bæði framleiðni þess og í því að auka kyn sitt. Það sé 

hins vegar þátttaka þeirra í alþjóðlegu markaðskerfi sem skýrir jaðarstöðu þeirra og 

kúgun. Hér er meðal annars verið að vísa til kvenna sem ódýrs vinnuafls fjölþjóðlegra 

fyrirtækja. Rathgeber hefur gagnrýnt þessa nálgunin fyrir að huga ekki nægilega vel 

að staðbundnum tengslum milli kynjanna. Þess í stað er meiri áhersla lögð á samskipti 

kvenna við alþjóða samtök sem láta sig jafnréttismál varða. Peet og Hartwick nefna 

fleiri nálganir sem hafa verið notaðar eins og nálgunin konur, umhverfi og þróun (e. 

women, environment, and development, eða WED) en sú nálgun byggir á 

hugmyndum um sjálfbæra þróun. Eining má nefna nálgun þá er vísar til síðtíma 

kvenfrelsiskenninga (e. postmodernism and developmen, eða PAD). Í því sjónarmiði 

felst gagnrýni annars vegar á aðferðina sem nefnd er kyn, kyngervi og þróun (e. 

gender and development, eða GAD) fyrir að láta konur þriðja heimsins standa fyrir 

,,hina“.  Hins vegar á WID aðferðin til að nýta sér neikvæðar birtingarmyndir af 

konum. Samanber það að líta á konur sem fórnarlömb. Farsælla væri að leggja áherslu 

á skoðanamun og leyfa röddum sem flestra að heyrast. 

Hinn takmarkaði árangur af nálguninni konur í þróun leiddi til þeirrar sem 

nefnd er kyngervi og þróun. Sú nálgun tekur mið af félagslega skilgreindum mismun 

milli karla og kvenna. Að mati Reeves og Baden (2000) laga kynjahlutverkin sig að 

þeim störfum sem kynjum er ætlað að sinna. Það byggist á stöðluðum hugmyndum 

um eðli kynjanna og valdahlutföllum innan stofnanna. Þrátt fyrir að sjónarmiðin 

annars vegar um konur og hins vegar um kyngervi og þróun séu fræðilega ólík kemur 

það ekki eins skýrt fram í framkvæmd verkefna sem byggja á nálguninni því iðulega 

er sett jafnaðarmerki á milli hugtakanna kona og kyngervi. Chant og Gutmann (2006) 

segja ljóst að þær nálganir sem beinast einvörðungu að konum dugi ekki einar og sér. 

Jafnvel þrátt fyrir breytta orðanotkun frá frá konu yfir í kyngervi. Þótt kyngervis- 

hugtakið sé mun víðtækara þá hafi verkefnin að öllu jöfnu verið undirbúin af konum 

til hagsbóta fyrir konur.  

Því hefur í seinni tíð verið litið til þess sem nefnt er samþætting kynja- og 

jafnréttissjónarmiða (e. mainstreaming gender). Richley (2000) segir að með 

samþættingu sé átt við það að fella kynja- og jafnréttissjónarmið inn í stefnumótun og 
                                                
15 Rathgeber, E. M. (1990). “WID, WAD, GAD: Trends in Researsch and Practtice”. Journal of 
Development Areas 24 (4): 489-502. 
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áætlanir í þróunarsamvinnu á breiðum grundvelli í stjórnsýslu og lög viðtökulanda. 

Einnig eru þau felld inn í uppbyggingu og framkvæmd þróunarstofnanna gjafalanda 

sem og í þróunarsamvinnuna milli hinna mismunandi aðila. Mukhopadhyay (2004) 

bendir á að einkum sé talað um tvær leiðir til samþættingar sem ná til mismunandi 

sviða. Í fyrsta lagi þá leið sem lýtur að því að taka mið af jafnréttissjónarmiðinu í 

upphafi þegar viðfangsefnið er greint og síðan fellt inn í allan framkvæmdarferilinn 

(e. integrationist). Í öðru lagi sú leið sem snýr að því að knýja fram hinar 

raunverulegu breytingar í stefnumótun (e. transformative eða agenda setting). 

Mukhopadhyay vekur jafnframt máls á því hvort gagnlegt sé að beina sjónum meira í 

átt að réttindum í víðtækum skilningi í kynja- og jafnréttismálum. Hliðstætt viðhorf 

kemur fram hjá Win (2007) sem segir réttindamiðaða nálgun vera nýtt sjónarmið í 

umræðunni um konur og þróun. Hún telur þá nálgun geta verið vænlega til árangurs. 

Allt orkar tvímælis þá gert er og hafa aðferðir í þróunarsamvinnu ekki farið 

varhluta af því. Þannig telur Subrahmanian (2007) orðræðuna um samþættingu kynja- 

og jafnréttissjónarmiða beinast um of að áherslunni á sýnileika kvenna með því að 

höfða til þarfa þeirra og getu. Í stað þess að skoða frekar hugtakið kyngervi sem 

pólitískt hugtak eins og hugtökin kynþáttur og stétt. Einnig að óraunhæfar væntingar 

kunna að vera gerðar til að ná fram breytingum út frá kynjasjónarhorninu. Auk þess 

hefur verið bent á að orðræðan um kyngervi hafi verið gerð of sérfræðileg einkum af 

femíniskum fræðikonum. Í þessu samhengi leggur Standing (2007) til að greina þurfi 

betur hin flóknu og síbreytilegu samskipti kynjanna og styrkja tengsl þeirra stofnanna 

sem nota samþættingarnálgunina í jafnréttismálum. Áhugavert er innlegg Chant og 

Gutman (2006) í samþættingarumræðuna um hina aðkallandi samþættingu 

kynjasjónarmiða og það sem þau nefna hið raunverulega ,,flæði“ karla varðandi 

kyngervi og þróun (e. mainstreaming, men- streaming) þar sem þau vísa til breyttra 

hlutverka kynjanna og nauðsynjar þess að bæði kynin séu virkir þátttakendur. Þau 

vísa í þessu sambandi einnig til hugtaka á borð við karlar í kreppu þar sem karlar, 

einkum þeir sem eru lítt menntaðir og tekjulágir búa við visst óöryggi. Sjálfsálit þeirra 

getur einnig borið hnekki vegna þess að ekki er eingöngu litið til þeirra sem fyrirvinnu 

heimilis og getur það ýtt undir jaðarstöðu þeirra. 

1.2.5 Þúsaldarmarkmiðin og konur 
Þúsaldarmarkmið S.Þ um þróun frá árinu 2000 tengjast mismikið málefnum kvenna 

þó þau skipti öll máli á einn eða annan máta í velferð þeirra og aðstæðum. Það eru 
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einkum markmið þrjú og fimm sem skírskota til kvenna. Þrjú markmiðanna tengjast 

beint heilbrigðismálum, önnur óbeint eins og markmið eitt um útrýmingu fátæktar og 

örbirgðar. Áhersluatriði markmiðanna snúa einkum að félags- heilbrigðis- og 

menntmálum. Einnig er áhersla lögð á sjálfbæra þróun og alþjóðlega samvinnu. Það 

vekur eftirtekt að ekki er með beinum hætti minnst á hagvöxt né efnahagsmál. Rétt er 

að hafa í huga orð Geirs Gunnlaugssonar (2007) um að skoða beri þúsaldarmarkmiðin 

á forsendum hvers lands fyrir sig. Ennfremur að líta beri á þau sem heild þar sem þau 

tengjast og styðja hvert við annað. 

 Árið 2007 var fjórum nýjum undirmarkmiðum bætt við þúsaldarmarkmiðin og 

þrjú þeirra undirstrika enn frekar áhersluna á málefni kynjanna (UNIFEM, 2008). Hið 

fyrsta þeirra lýtur að atvinnumálum þar sem stefnt er að atvinnu fyrir alla, konur og 

ungt fólk. Næsta markmið vísar til fjórsemis- eða kynlífsheilbrigðis (e. reproductive 

health). Dixon-Mueller (1993) segir að í frjósemisheilbrigði felist réttur hverrar konu 

til að stjórna frjósemi á öruggan hátt og að vera laus við sjúkdóma, lífshættu eða 

dauða í tengslum við kynlíf og barneignir. Einnig felst í hugtakinu rétturinn til að geta 

fætt og alið upp heilbrigð börn. Þriðja undirmarkmiðið kveður á um meðferð við 

alnæmi fyrir alla sem á þurfa að halda.  Lokmarkmið vísar til umhverfismála og  þess 

að stemma stigu við hnignun líffræðilegs fjölbreytileika umhverfisins (UNIFEM, 

2008).  

 Árangur þúsaldarmarkmiðanna hefur verið misjafn og nú styttist sá tími sem 

tiltekinn var til að ná þeim. Fyrsta þúsaldarmarkmiðið snýr að því að eyða fátækt og 

hungri. Í skýrslu UNIFEM, Progress of the World´s Women: Who Answers to 

Women? (2008) kemur fram að heldur hefur dregið úr fátækt. Þó svo að enn búi um 

fimmtungur jarðarbúa við fátækt. Þar kemur ennfremur fram að konur eru líklegri til 

að verða fátækar enn karlar. Ástæður þess eru meðal annars raktar til mismununar í 

möguleikum kynjanna til menntunar og landnýtingar. Hliðstæðar upplýsingar koma 

fram í skýrslu Sameinuðu þjóðanna The World´s Women 2010: Trends and Statistics 

(2010b). Þar er bent á að takmarkað aðgengi kvenna að auðlindum og landi 

samkvæmt lögum standi í vegi fyrir efnahagslegu sjálfstæði þeirra (UN, 2010b). 

 Annað þúsaldarmarkmiðið vísar til þess að tryggja beri öllum börnum 

grunnskólamenntun. Í skýrslu UNIFEM (2008) kemur fram að fjöldi barna sem 

stundar grunnskólanám hefur aukist um 8 % á fjórtán ára tímabili eða úr 80% í 88% 

frá árinu 1991 til 2005. Þar kemur einnig fram að munur á fjölda  drengja og stúlkna í 

grunnskólanámi hefur minnkað. Einnig er bent á að munur á lestrar- og skriftargetu 
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milli kynjanna hefur minnkað. Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna (2010b) kemur fram að 

þó dregið hafi úr ólæsi fullorðinna um heim allan er það samt sem áður töluvert. Árið 

1990 var áætlað að um 860 milljónir ólæsra væru í þróunarlöndunum borið saman við 

um 760 milljónir árið 2007, eða um 11% fækkun þeirra. Á sama tímabili er talið að 

ólæsi kvenna hafi minnkað um 10% en karla um 13% (UN, 2010b). Það er hins vegar 

framhaldskólamenntun sem talin er skipta verulegu máli í því að styrkja konur og  

auka völd þeirra. Engu að síður hefur fjöldi stúlkna sem fara í framhaldskóla ekki 

aukist til jafns við þær sem stunda grunnskólanám (UNIFEM, 2008). 

 Þriðja þúsaldarmakmiðið skírskotar beint til málefna kynjanna og kveður á 

um að vinna að jafnrétti þeirra og styrkja frumkvæðisrétt kvenna. Með 

þúsaldaryfirlýsingunni skuldbinda aðildarþjóðir Sameinuðu þjóðanna sig til að vinna 

að auknu jafnrétti kynjanna. Beita því sem vopni í baráttunni gegn fátækt og 

sjúkdómum og stuðla að sjálfbærri þróun. Einnig er það talið geta skipt sköpun í 

menntun og atvinnumálum (UN, 2010b). Hér kemur glögglega fram hvernig 

markmiðin styðja hvert við annað. Þetta markmið er engu að síður mjög opið og hægt 

að nálgast það frá ýmsum hliðum. Í skýrslu UNIFEM (2008) kemur til dæmis fram að 

einn af hverjum fimm þingmönnum í heiminum er kona. Í því sambandi hafa sum 

lönd komið á svonefndum kynjakvóta til að jafna út hlutfall kynjanna á sem flestum 

sviðum. 

Dánartíðni barna er mikil og baráttan gegn barnadauða gengur hægt. 

Barnadauði er viss vísbending um stöðuna í málefnum kvenna. Sérstaklega 

menntunarlega séð en aukin menntun kvenna er talin hafa áhrif á velferð barna þeirra 

sem og möguleika þeirra til að sækja sér heilbriðisþjónustu (UNIFEM, 2008). Fimmta 

þúsaldarmarkmiðið vísar beint til kvenna og lýtur að því að vinna að bættu heilsufari 

þeirra. Meira en hálf milljón kvenna deyja árlega á meðgöngu eða við barnsburð og 

meira en 90% þessara dauðsfalla eru í þróunarlöndum (UNIFEM, 2008). Í skýrslu 

Sameinuðu þjóðanna (2010b) er bent á að ein leið til að konur geti öðlast betri 

frjósemis- og kynheilbrigði er að tryggja að allar konur hafi tök á að fá 

getnaðarvarnir. Geir Gunnlaugsson (2007) dregur fram athyglisverða staðreynd þegar 

hann bendir á að hár mæðradauði tengist þáttum sem falla undir hina svonefndu 

þriggja þrepa seinkum. Í því felst að mæður átta sig ekki alltaf tímanlega á veikindum 

meðal annars vegna menntunarskorts eða skorts á viðeigandi fræðslu. Þær leita seint 

aðstoðar sem getur stafað af lélegum samgöngum og talsverðri fjarlægð á milli staða. 

Við komu á heilbrigðisstofnun fá þær seint eða ekki viðeigandi meðferð sem þær eiga 
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rétt á. Hér skiptir enn og aftur forvarnarstarf og fræðsla miklu máli sem fyrirbyggjandi 

þáttur.  

Sjötta þúsaldarmarkmiðið snýst einnig um heilbrigðismál og vísar til þess að 

berjast gegn og hefta útbreiðslu sjúkdóma á borð við alnæmi, malaríu og berkla. Í 

skýrslu UNIFEM (2008) kemur fram að útbreiðsla alnæmis er mikil og að fleiri konur 

eru smitaðar en karlar. Hlutfall smitaðra kvenna hefur aukist úr 54% í 60% frá 1990 – 

2007.  Eitt af fyrrgreindum undirmarkmiðum snýr beint að því að veita meðferð við 

alnæmi (UNIFEM, 2008) Viðurkennt er að félags- og menningarlegir þættir geri 

konur oft berskjaldaðri gagnvart alnæmissmiti (UN, 2010b) 

Næstsíðasta þúsaldarmarkmiðið snýr að því að vinna að sjálfbærni. Þórdís 

Sigurðardóttir (2007) segir það fela í sér að vinna að umbótum í umhverfismálum. Til 

dæmis að fækka þeim sem ekki hafa aðgang að heilnæmu vatni. Hunt (2004) telur að 

konur í þriðja heiminum finni sterkar fyrir breytingum á umhverfinu því það er oft í 

verkahring þeirra að sækja vatn og rækta land til að sjá fjölskyldunni fyrir fæði. Þær 

hafi því sýnt umhverfismálum áhuga. Hunt vísar til Shiva16 sem telur að í gegnum 

tíðina hafi konur umgengist vatnsból og aðrar auðlindinr náttúrunnar á sjálfbæran hátt. 

Hins vegar telur Shiva að ýmsar nýjar nálganir hafi haft neikvæð áhrif á umhverfið og 

grafið undan hefðbundnum leiðum kvenna í umgengni við náttúruna. Þarna vísar 

Shiva til svokallaðrar grænu byltingar, nálgunar í landbúnaðar- og umhverfismálum 

sem hófst um miðja síðustu öld. Sambærilegt mál kemur fram í skýrslu Sameinuðu 

þjóðanna (2010b) um að ófullnægjandi grunngerð samfélaga og lélegt húsnæði ásamt 

umhverfisvá hefur hlutfallslega meiri áhrif á konur þróunarlanda. Einkum með tilliti 

til afkomu þeirra og heilbrigðis. 

Að síðustu er það markmið sem snýr að því að styrkja hnattræna samvinnu um 

þróun. Geir Gunnlaugsson (2007) segir það fjalla um að auka þróunaraðstoð þar sem 

hátekjulönd eru hvött til að auka þróunaraðstoð sína upp í 0,7 % af þjóðarframleiðslu 

sinni. Hunt (2004) vekur máls á því sem hún nefnir tvískipt alheims regluverk. Þar á 

hún annars vegar við ýmis ákvæði um fjármál og viðskipti einkum undir forystu 

Alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Telur Hunt það kerfi ekki gefa málefnum kynjanna 

nægilegan gaum. Á hinn bóginn er regluverk sem lýtur að mannréttindum og er stýrt 

af S.Þ. Lykilatriði þeirra ákvæða tengjast einnig samningnum um afnám á öllu 

misrétti gegn konum, CEDAW samningnum, sem samþykktur var 1979 af S.Þ. og 

                                                
16 Shiva, V. (1989). Staying Alive. Women, Ecology and Development. London : Zed Bokk. 
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framkvæmdaáætlun Peking-ráðstefnunnunar frá 1995. Þúsaldarsyfirlýsingin og 

markmiðin staðfesta markmið fyrrgreindra samninga. Ekki eru mikil tengsl á milli 

þessara kerfa að mati Hunt. Hún telur þörf á endurmeta stöðuna í alþjóðastjórnmálum 

og leita leiða til aukinnar samvinnu á sviði viðskipta- og  umhverfismála sem og að 

taka mið af  málefnum kynjanna. Í skýrslu UNFEM  (2008) er því haldið fram að þrátt 

fyrir hin fjögur nýju undirmarkmið frá 2007 þá sé einnig þörf á markmiði er kveði á 

um að draga úr ofbeldi gegn konum. Það er talin mikilvægur þáttur í velferð 

fjölskyldna og því að vinna gegn vandamálum tengdum fátækt.   

Þúsaldarmarkmiðin styðja hvert við annað og er hugmyndafræði 

byggðaþróunarverkefna ekki ósvipuð þeim að því leiti. þar sem reynt er að tengja 

saman efnahags-  félags- og umhverfislega þætti til að ná fram víðtækari áhrifum. Hér 

á eftir verður vikið nánar að byggðaþróunarverkefnum. 
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2. Byggðaþróun 
 
Málefni byggðaþróunar hafa í hugum margra einkum verið tengd landbúnaði. 

Stefnubreyting hefur orðið í málaflokknum og vísar ný byggðaþróunarstefna meira til 

heildrænnar nálgunar þróunarverkefna í dreifbýli. Samþættt byggðaþróun (e. 

integrated rural development, IRD) er hugtak sem oft er notað í tengslum við þessa 

stefnubreytingu og endurspeglar nýja sýn á viðfangsefni byggðaþróunarverkefna þó 

svo það byggi á eldri hugmyndafræði um byggðaþróun (Kostov og Lingard, 2004). 

Ekki er nein einhlít skilgreining til á hugtakinu dreifbýli (e. rural). Það hefur verið 

þýtt á íslensku sem eitthvað sem varðar sveitar-, landsbyggðar- og dreifbýlismál og 

verða þau orð notuð jöfnum höndum hér (Sörenson, 1984). Samkvæmt því er fram 

kemur hjá Ashley og Maxwell (2001) er hefð fyrir því að flokka landsbyggðasvæði út 

frá þeim möguleikum sem svæðin búa yfir samkvæmt greiningu á ákveðnum þáttum 

eins og jarðvegi, loftslagi og landsháttum og samhliða greiningu á félags- og 

efnahagslegum þáttum (Ashley og Maxwell, 2001). Hugtakið rurality hefur vanalega 

verið skilgreint út frá landfræðilegu sjónarhorni með tilvísun til nálægðar við 

náttúruna. Það felur einnig í sér fleiri merkingar eins og að vera afskekkt svæði, 

strjálbýlt þar sem efnahagslíf svæðisins og atvinnulíf byggir á grunnatvinnuvegum: 

fiskveiðum og landbúnaði (IFAD, 2008).  

Hér verður gerð grein fyrir byggðaþróunarverkefnum í þróunarsamvinnu og þeirri 

hugmyndafræði sem þar liggur að baki. Málaflokkurinn verður skoðaður í sögulegu 

samhengi og fléttað inn í umfjöllunina sjónarmiðum um konur og byggðaþróun. Gerð 

verður grein fyrir mismunandi aðferðum og árangri byggðaþróunarverkefna.  

2.1 Saga 
Byggðaþróun eða þróun í dreifbýli hefur verið stór hluti þróunaraðstoðar frá upphafi 

og miðar að því að bæta lífskjör þeirra sem í dreifbýli búa. Er það í samræmi við 

yfirlýst markmið þróunaraðstoðar um að stuðla að auknum lífsgæðum (UN, 2010c) en  

eitt af meginvandamálum Afríku er fátækt.  
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Í gögnum unnum fyrir Alþjóðasjóð um þróun landbúnaðar (e. International 

Fund for Agricultural Development, eða IFAD) í tengslum við skýrslu um byggðamál  

kemur fram að byggðaþróun hafi breyst mikið á síðastliðnum þrjátíu árum. Þar er 

vísað til þess sem kalla má nýjan veruleika dreifbýlissvæða (e. new rurality). Þetta 

hugtak skírskotar til þess að dreifbýli í byggðaþróunarlegu samhengi hefur breyst. 

Þessar breytingar eru meðal annars tilkomnar vegna hnattvæðingarinnar. Hnattvæðing 

felur í sér örar breytingar á flestum sviðum þjóðlífsins sem og aukin hreyfanleika 

fólks og fjármagns á milli svæða. Þessir þættir stuðla að meiri möguleikum og 

fjölbreytni til að afla sér lífsviðurværis. Þar er bent á að staða fátækra breytist sífellt 

með alþjóðavæðingunni og að sama skapi bjóðast stöðugt ný tækifæri. Aukin 

lýðræðisþróun hefur víða átt sér stað og einkageirinn hefur vaxið og gegnir hlutverki á 

mörgum sviðum allt frá landbúnaði til upplýsingatækni (IFAD, 2008).    

Ashley og Maxwell (2001) telja ennfremur dreifbýlissvæði vera að breytast 

einkum með tilliti til lýðfræði og stöðu svæðanna í alþjóðahagkerfinu sem og innan 

hvers lands. Þau telja að ætla megi að íbúafjöldi verði meiri í borgum en til sveita 

vegna búferlaflutninga til svæða sem búa yfir meiri efnahagslegum krafti. Í kjölfar 

örrar borgarmyndunar í flestum löndum Afríku sunnan Sahara hefur samkvæmt 

Magnfríði Júlíusdóttur (2007) verið tekist á um hvort gefa beri meiri gaum málefnum 

borgarbúa í þróunarverkefnum eða huga að lífskjörum þeirra sem búa til sveita. Rökin 

með því að setja lífskjör fólks í dreifbýli í forgang eru að þar býr enn meiri hluti íbúa 

og þar er fátækt hlutfallslega meiri. Einnig er aðgengi að ýmis konar þjónustu minna 

þar en í borgum.  

  Þegar litið er til baka yfir um hálfrar aldar skeið er það hugmyndin um eflingu 

landbúnaðar einkum með smábýlum sem hefur verið hin ríkjandi hugmyndafræði 

byggðaþróunar að mati Ellis og Bigg (2001). Þeir segja að við upphaf byggðaþróunar- 

verkefna hafi áherslan verið lögð á nútíma- og tæknivæðingu í landbúnaði í takt við 

ríkjandi stefnur og strauma þess tímabils í þróunarstarfi. Leonard (2003) bendir þó á 

að í kenningum um nútímavæðingu hafi ekki nægilegur gaumur verið gefin að 

málefnum kvenna. Telur Leonard að lokamarkmið nývæðingarferilsins hafi verið að 

skapa hinn svokallaðra nútímalega, skynsama og framtaksama karlmann, sem væri 

höfuð sinnar fjölskyldu. Sá tæki þátt í að efla hagvöxt og fjölskyldan fengi síðan notið 
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ábata þess. Leonard vísar til Cathrine Scott17 sem telur þetta viðhorf  hafa útilokað 

konur og að það skorti hagnýta hugmyndafræðilega greiningu á málefnum kvenna. 

Ekki er litið á þær sem sérstakan samfélagshóp og þær í raun gerðar ósýnilegar. Fyrsta 

mikilvæga innleggið um konur í þróunarkenningum telur Leonard komið frá Boserup 

(1970). Þar sem vikið er að stöðu kvenna í dreifbýli við landbúnaðarstörf og fjallað  

um umráðarétt þeirra yfir landi. Helsu úrræði Boserup fólust í að fella málefni kvenna 

inn í þróunarferlið, auka möguleika þeirra á launaðri vinnu til að styrkja 

þjóðfélagslega stöðu þeirra. 

Síðar á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar hafi áherslan beinst að 

grunnþörfum manna og fæðuöryggi var sett á oddinn. Á þessum tíma komu fram tvær 

meginbreytingar á grundvallarviðmiðunum byggðaþróunar. Hin fyrri kom fram um 

miðjan sjöunda áratuginn þegar áherslan var á smábýli sem driffjöður byggðaþróunar. 

Hugmyndin um fjölgun þeirra er tilkomin vegna þess lykilhlutverks sem talið var að 

landbúnaður gegndi í sköpun hagvaxtar jafnframt því að vera atvinnuskapandi og 

auka framboð á fæðu, fjármagni og gjaldeyri. Smábýlishugmyndin var við lýði fram á 

áttunda áratuginn og tengdist þá heildar- eða samþættri byggðaþróun þess tímabils. 

Síðari breytingin sem Ellis og Bigg nefna sem kom fram á níunda og tíunda 

áratugnum skírskotar til þess sem nefnt er niðurávið nálgun og uppávið nálgun í 

byggðaþróun. Hér er vísað til þess að niðurávið nálgun er nákvæm áætlun um 

framkvæmd byggðaþróunarverkefna byggð á gildandi stefnumótun. Niðurávið 

nálgunin færist síðan í átt að svonefndri uppávið nálgun. Í því samhengi er stundum 

fjallað um grasrótina eða nálgun sem vísar til byggðaþróunar sem þátttökuferils sem 

veiti íbúum styrk til að ákveða forgangsröðun sína. Síðan á níunda áratugnum var 

sjónum beint að frumkvæðisrétti og þátttöku og á þeim tíunda var litið til sjáflbærrar 

þróunar.  

Á þessum tíma var femínisminn að ryðja sér til rúms sem róttæk hreyfing. 

Femínistar lögðu áherslu á valdamismun á milli kynjanna á grundvelli samfélagslegra 

gilda, misskiptingu vinnunar og hvernig vinnuframlag kvenna er hreinlega gert 

ósýnilegt (Crew og Harrison, 1998). Magnfríður Júlíusdóttur (2007) tekur undir það 

sem fram hefur komið til dæmis hjá Boserup um að nýjungar í landbúnaði hafi fremur 

verið kynntar fyrir karlmönum en konum. Það telur hún einkum vera vegna 

valdastöðu þeirra í flestum samfélögum sem birtist meðal annars í yfirráðum þeirra á 
                                                
17  Scott. C. C. (1995). Gender and Development: Rethinking Modernization and Dependency Theory. 
London: Lynne Rienner. 
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ræktarlandi. Magnfríður Júlíusdóttir bendir á að umráðréttur yfir landi sé umdeilt 

málefni og að konur í landbúnaðarhéruðum Afríku hafi yfirleitt ekki erfðarétt 

gagnvart maka né rétt til helmingaskipta eftir skilnað.  

Fátækt er almennt mikil meðal íbúa í deifbýli og segir Bahhta ( 2001) konur 

vera um 70% þeirra. Ýmsar ástæður kunna að liggja þar að baki. Svo sem ónóg 

tækifæri, hugsanlega vegna menningarbundinna þátta, valdsleysis og mikillar 

vinnubyrði. Bhatta segir að í ljósi þessa hafi á tíunda áratugnum verið komið fram 

með heildræna nálgun sem kölluð er sjálfbær lífskjaraþróun (e. sustainable human 

development, eða SHD). Þar eru ýmsir þættir sameinaðir innan ákveðins 

hugmyndaramma eins og grunnmenntun, heilsugæsla, valdefling og aukin þátttaka í 

verkefnum. Ennfremur eru þar þættir sem lúta að fátækt, umhverfismálum og 

málefnum kynjanna í víðu samhengi. Sjónum var beint að jafnrétti kynjanna, misræmi 

í tekjuöflun þeirra og möguleikum til auðlindanýtingar. Þessi aðferð er einkum 

hugsuð fyrir konur og samkvæmt Bhatta er það afar mikilvægt skref í átt að framgangi  

þróunarverkefna og sjálfbærni þeirra.       

Í upphafi nýrrar aldar var síðan kapp lagt á að bæta stjórnsýsluna og efla 

valddreifingu (Ellis og Biggs, 2001). Þá var einnig litið til samþættra aðgerða í 

byggðaþróun til að vinna gegn fátækt með svonefndu PRSP verkefni (e. poverty 

reduction stratgies papers) sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kom af stað sem úrlausn 

fyrir mjög skuldsett lönd. Eins og nafnið gefur til kynna er því ætlað að finna leiðir til 

að draga úr fátækt. Þróunarlönd þurfa að skila inn skýrslu og gera grein fyrir félags- 

og hagfræðilegum stefnumiðum og aðferðum í því skyni. Aðgerðirnar eru síðan í 

höndum heimamanna en eftirlit undir stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (IMF, 2009). Á 

síðustu árum hafa málefni sem snúa að loftslagsbreytingum orðið hluti af 

þróunarorðræðunni og er gjarnan litið í því samhengi til þeirra áhrifa sem þær 

breytingar hafa á landbúnaðarframleiðslu og lífsafkomu fátæks fólks í dreifbýli 

(IFAD, 2010a). Talað er um tvenns konar kynjasjónarmið í byggðaþróun. Annars 

vegar er um að ræða efnislega vídd og hins vegar hugmyndafræðilega vídd. Hin 

efnislega vídd vísar til tæknilegrar nálgunar þar sem leitast er við að leiðrétta hinn 

opinbera ójöfnum milli kynjanna. Á hinn bóginn vísar hugmyndafræðilega víddin til 

umbreytingarnálgunar þar sem leitast er við að fást við orsakir þessa ójöfnuðar. Fram 

kemur að til að vinna að bættum hag landsbyggðarfólks þarf að taka á báðum 

sjónarmiðunum (IFAD, 2010b) 
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Að mati Ellis og Biggs (2001)  heldur landbúnaður áfram að vera mikilvæg 

stoð í byggðaþróunarverkefnum í dreifbýli. Þrátt fyrir það er nauðsynlegt að styrkja 

fleiri stoðir undir atvinnulífið þvert á atvinnugreinar og leggja áherslu á 

fjölbreytileikann til að ná fram skilvirkni í því að minnka fátækt í dreifðum byggðum 

þróunarlanda. 

2.2 Aðferðir  
Ýmsir straumar og stefnur hafa verið ríkjandi í þróunaraðstoð sem markað hafa þær 

aðferðir sem beitt hefur verið í byggðaþróunarverkefnum í dreifbýli. Flestar þessara 

aðferða hafa að mati Ashley og Maxwell (2001) þýðingu enn þann dag í dag en benda 

jafnframt á það lykilatriði að landsbyggðin hefur tekið breytingum. Því þurfi nú að  

huga að því hver er hinn raunverulegi veruleiki dreifbýlissvæða. 

Carney (1999) segir að á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar hafi áhersla í 

byggðaþróun verið á tæknivæðingu og aukna framleiðslu í landbúnaði. Á þessum tíma 

voru íbúar flestra þróunarlanda að kljást við þann vanda að hafa ekki til hnífs og 

skeiðar. Nokkur breyting varð á stefnumörkun í byggðaþróunarverkefnum á áttunda 

áratugnum. Litlar breytingar höfðu orðið á efnahagsstöðu bænda og ljóst var að aukin 

landbúnaðarframleiðsla  leysti ekki þann vanda er við var að etja. Þessi áratugur hefur 

samkvæmt því sem fram kemur hjá Carney stundum verið kallaður áratugur 

samþættra byggðaþróunarverkefna. Með samþættum byggðaþróunarverkefnum var í 

fyrsta sinn tekið tillit til sérstöðu dreifbýlis. Til viðbótar við verkefni tengd 

landbúnaði var litið til þess að styðja við grunngerð samfélaga og til félagslegrar 

þróunar. Efnahagsumhverfið hélt þó engu að síður áfram að vera fremur óhagstætt 

landsbyggðarfólki. Samþætt byggðaþróunarverkefni voru að mati Carney 

metnaðarfull en að sama skapi nokkuð flókin og þung í vöfum. 

 Kuhnen (1977) segir að á upphafsárum samþættrar byggðaþróunarverkefna 

hafi þau verið hvort tveggja í senn markmið og aðferðafræði. Markmið þeirra var að 

ná til fátækra íbúa dreifðra byggða og auka velferð þeirra. Aðferðin var bæði 

efnahags- og samfélagslegs eðlis sem jafnframt tók mið af pólitískum sjónarmiðum 

og tæknilegum atriðum. Grundvallarhugmyndin að baki samþættum 

byggðaþróunarverkefnum að mati Kuhnen er að byggðaþróun sé hluti af félags- og 

efnahagslegri þróun. Hann telur að ein meginorsök fátæktar í dreifbýli sé tilkomin 

vegna ónógrar samþættingar. Það er að segja milli félagslegra, pólitískra og 

efnahagskerfa. Þar sem fátæk dreifbýlissvæði eru fremur á jaðrinum en ekki partur af 
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heildarkerfinu. Því þurfi að huga að samþættingu fjölda þátta svo sem umhverfisþátta, 

auðlinda og stofnanna. Einnig ríkjandi gilda samfélagsins og mannauði. Rosander 

(1992) bendir á að þegar samþættu byggðaþróunarverkefnin komu fram á sjónarsviðið 

hafi þau ekki vísað beint til neinnar einstakrar þróunarkenningar heldur frekar til 

skipulags verkefna þar sem gert er ráð fyrir að íbúar taki þátt í þróunarverkefnum. 

Miðað er við að þátttakan aukist á framkvæmdartímanum vegna þess að um 

langtímaverkefni sé að ræða. Jafnframt þurfi að huga að samhæfingu mismunandi 

geira, menntunar- og heilbrigðismála, samgangna sem og þess að ná til hinna fátæku í 

dreifbýli sem er markhópurinn. 

 Áhugavert er að hafa til samanburðar viðhorf Ferguson (1994) til samþættra 

byggðaþróunaverkefna en sjónarhorn hans er annars eðlis. Í umfjöllun sinni vísar 

hann í byggðaþróunarverkefni í Lesotho. Þar sem átti að ,,þróa“ allt. Hér skírskotar 

Ferguson til heildrænnar nálgunar í þróunarstarfinu þar sem fram kemur sýn hans á 

þróun og er gagnrýni hans studd af orðræðunni um vald í anda franska 

heimspekingsins Foucault. Ferguson gagnrýnir að reynt var að koma með tæknilega 

lausn á viðfangsefni sem ekki var tæknilegt í eðli sínu að hans mati í stað þess að 

nálgast viðfangsefnið út frá öðrum forsendum. 

Níundi áratugurinn bar með sér viðleitni til aðlögunar og endurbóta í 

landbúnaðargeiranum segir Carney (1999). Veitti Alþjóðabankinn til að mynda mikil 

lán í því sambandi. Framan af var leitast við að gera ríkisreksturinn skilvirkari en á 

síðari hluta áratugarins beindist athyglin í átt að viðskiptafrelsi og einkavæðingu. 

Byrjað var að líta meira til þátttöku heimamanna vegna vonbrigða með 

niðuráviðnálgun samþættra byggðaþróunaverkefna. Chambers taldi (1983) 

valddreifingu lausnina á því að ráða bót á fátækt með gagngerum breytingum því 

valddreifing gæti eflt og styrkt hina fátæku og aukið valmöguleika þeirra og réttindi.  

Að mati Chambers er valddreifing leið til þess að brjótast inn inn í vítahring fátæktar. 

Það er ástand valdleysis, bjargarleysis, fátæktar og einangrunar sem meiri hluti 

landsbyggðarfólks í þróunarlöndum er fast í. Valddreifinig er eitt af þessum hugtökum 

sem mikið er vísað til í þróunarsamvinnu nú um sinn. Ekki er nein ein skilgreining á 

því en Olsen (2009) bendir á að Alþjóðabankinn noti hugtakið til að lýsa 

endurskipulagningu í opinbera geiranum. Þar sem vísað er til þess að færa vald eða 

forræði og ábyrgð í almanna þágu frá ríkisvaldi til sveitastjórna. Miðað er við þrenns 

konar grundvallarflokkun valddreifingar innan opinbera geirans. Það er pólitísk 

valddreifing, valddreifing sem lýtur að fjármagnskerfinu og valddreifing í 
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stjórnsýslunni. Hugmyndin með valddreifingu í þróunarstarfi er að nota aðferðina sem 

tæki í stefnumörkum gegn fátækt. Heimamenn þekkja þarfir og möguleika síns 

samfélags og eru í stöðu til að forgangsraða verkefnum á árangursríkari hátt en aðilar  

sem eru staðsettir víðs fjarri. Þannig er fullyrt að valddreifing verði að lokum til góðs í 

baráttunni gegn fátækt.   

Á tíunda áratugnum voru tvö megin viðfangsefni á framkvæmdaáætlun um 

byggðaþróunarverkefni í dreifbýli að mati Carney (1999). Í fyrsta lagi var áhersla 

lögð á umhverfismál og nýtingu auðlinda. Í öðru lagi beindust sjónir manna að auknu 

frelsi í viðskiptum, hlutverki opinberra aðila í samskiptum við einkageirann og 

opinberri stjórnun á landbúnaðarverkefnum. Þar að auki drógust saman fjárframalög 

til byggðaþróunarverkefna á þessum tíma og var því nýjum krafti beint að 

fæðuöryggissjónarhorninu í byggðaþróun. Chambers hefur fjallað talsvert um 

byggðaþróun í dreifbýli. Í bókinni Rural Development: Putting the Last First (1983) 

telur hann það fólk sem sýnt hefur byggðaþróun áhuga vera utanaðkomandi. Í þeim 

skilningi að það skynji ekki fátæktina sem er til staðar á sama hátt og þeir sem eru 

raunverulega fátækir og búa í dreifbýli. Fátækt er fyrir hina utanaðkomandi fjarlæg og 

fátækt fólk í raun hulin sjónum þeirra. Chambers telur rétt að bregðast við þessu með 

því að láta þá sem eru fátækir, veikburða, valdlausir og einangraðir ganga fyrir og 

beina sjónum að þeim.  

 Í bókinni Whose Reality Counts? Putting the First Last (1997) setur 

Chambers fram þá skoðun að megin viðfangsefni í þróunarstarfi hafi orðið útundan.  

Starfsfólk þróunarstofnanna þurfi að afla sér nýrrar þekkingar í ljósi slakrar útkomu 

verkefna. Þarna kemur fram andstæð hugmynd við hina alþjóðlegu hugmyndafræði 

eftirstríðsáranna í þróunaraðstoð. Chambers setur fram nokkuð róttæka hugmynd sem 

hann kallar byggðaþróunarþátttöku (e. participatory rural appraisal). Hugmyndin 

gengur út á það að meta aðferðirnar upp á nýtt og hugsa í raun og veru á annan máta. 

Taka fólk fram yfir hluti, fátæka fram yfir þá ríku, huga að þeim valdlausu í stað 

þeirra sem völdin hafa. Gera þeim sem njóta eiga góðs af verkefninu kleift að taka 

virkan þátt í undirbúniningi og framkvæmd. Þannig verði heimamenn bæði 

þiggjendur og gerendur í starfinu. Þátttökuþróun á að hafa jákvæð áhrif á heimamenn 

og auka áhuga þeirra á þróunarverkefninu og eignarhaldi þess. Þannig megi stuðla að 

sjálfbærri þróun. Chambers (1997) leggur áherslu á að heimamenn geti greint sinn 

margbreytilega veruleika og flóknu vandamál ekki síður en starfsfólk 
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þróunarstofnanna því iðulega gæti ósamræmis í greiningum forgangsatriða á milli 

þessara aðila.  

 Ellis og Biggs (2001) telja hugsanlegt að svokallaðar sjálfbærar lífsviðurværis 

nálganir (e. sustainalbe livelihoods approach eða Sl nálganir) geti komið fram sem 

mótvægi við smábýlishugmyndafræði byggðaþróunar. Rætur þessarar nálgunar liggja 

meðal annars í sjónarhorninu um fæðuöryggi og byggir á þeirri hugmynd að taka beri 

tillit til hins margbreytilega raunveruleika fátæktar í dreifbýli. Carney (1999) telur að 

með þessari aðferð sé verið að rjúfa tengslin á milli hugtakanna dreifbýlis og 

landbúnaðar og auka þar með á umfang byggðaþróunar. Ekki eru allir sammála því 

sjónarmiði og benda á mikilvægi landbúnaðar í vergri þjóðarframleiðslu þróunarlanda 

þegar á heildina er litið. Fylgismenn SL-aðferðafræðinnar telja samt sem áður 

landbúnað alltaf koma til með að vera eina af máttarstoðum byggðaþróunar. Hið 

aukna umfang byggðaþróunar telur Olsen (2009) að nái til nokkurra málefna sem 

skipta manneskjuna sjálfa máli, umhverfismála, fjármála, félagsmála, efnahagslegra 

gæða og pólitískra sjónarmiða. Borið hefur á þeirri gagnrýni að SL- aðferðin sé í raun 

einungis nýtt nafn á samþættri byggðaþróun. Þessi athugasemd er ekki óeðlileg því að 

líkindi eru með aðferðunum. SL-aðferðafræðin miðar ekki að því að samþætta 

verkefni heldur beinist meira að afmarkaðri sviðum svo sem þeim að styrkja 

grunngerð samfélaga og auka fjölbreytni í tekjuöflun þeirra. Nauðsynlegt er að draga 

lærdóm af fyrri aðferðum og byggja á því sem reynst hefur vel. 

Frá síðustu aldmótum hafa þúsaldarmarkmið S.Þ verið almennt leiðarljós í 

þróunarsamvinnu. Fyrsta þúsaldarmarkmiðið vísar til þess að minnka fátækt um 50% 

fyrir árið 2015. Í því samhengi hefur verið bent á ýmsar mögulegar leiðir. Farington 

og Lomax (2001) nefna lánafyrirkomulag Alþjóðabankans og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins til aðstoðar fátækum löndum í skuldakreppu með HIPC 

átakinu og PRSP þróunaáætlununum. Þar sem áhersla er lögð á eignarhald 

heimamanna og að virkja þá og samfélag þeirra til þáttttöku. Þeir tala um hið nýja 

fyrirkomulag í uppbyggingu þróunarhjálpar og telja að byggðaþróun verði að vera 

hluti af því. Í því sambandi nefna þeir mikilvægi stofnanauppbyggingar, 

hnattvæðingar og valddreifingar. Einnig telja þeir mikilvægt að taka mið af 

fjölbreytileika dreifbýlissvæða í þeim aðferðum sem beitt er. Hvort sem það er að 

styðja við fjölbreytileikann með landfræðilegum áherslum af mismunandi tagi. Eins 

og að bæta samgöngur og upplýsingatækni eða samþættingu milli svæða. 

Hnattvæðing er hluti af nýja fyrirkomulaginu í þróunarstarfi og eitt 
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þúsaldarmarkmiðanna kveður á um að styrkja hnattræna samvinnu.  Farrington og 

Lomax vísa til skýrslu DIFD18 (2000) um hnattvæðingu og fátækt þar sem fram 

kemur að í hnattvæðingunni felist tækifæri en að sama skapi nokkur áhætta. Þar megi 

hugsanlega eygja þann möguleika að draga úr fátækt í þróunarlöndum. Morrisey 

(2000) bendir hins vegar á að borið hafi á áhyggjum um áhrif hnattvæðingar á 

þróunarlönd einkum með tilliti til tekjudreifingar og fátæktar.  

Að síðustu verður getið þeirrar aðferðar sem sprottin er út frá þúsaldarverkefni 

Sameinuðu þjóðanna svonefnd þúsaldarþorp19 (e. Millennium Village Project) sem 

gjarnan eru kennd við hagfræðinginn Sachs. Sachs (2007) segir þúsaldarþorps 

verkefnið vera sameiginlegt átak Jarðarstofnunar (e. Earth Institute) Columbia háskóla 

í Bandaríkjunum, UNDP og þúsaldarheita frjálsra félagasamtaka (e. NGO Millennium 

Promise). Hann telur að með hugmyndinni að baki þúsaldarþorpunum megi ná 

þúsaldarmarkmiðunum. Áhersla er lögð á hagnýt og samfélagsmiðuð úrræði þar sem 

vonir eru bundnar við að ná framförum á sviðum er varða hreinlætisaðgerðir, 

skólamáltíðir, fjölgun nýnema, bætta uppskeru og betri aðgang að heilsugæslu með 

sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Nálgunin felst í því að nokkrir málaflokkar eru 

samþættir í verkefnið.  Ætlunin er að þróa þorp sem fyrst dreifist út um sveitir og 

síðan á landsvísu þannig að þorp eða svæði sem byggja á þessari hugmyndafræði 

fjölgi jafnt og þétt. 

 Aðferðafræði þúsaldarþorpanna ber keim af samþættum 

byggðaþróunarverkefnum á áttunda og níunda áratug síðustu aldar. Þó er ýmislegt 

frábrugðið. Samþætta aðferðin var dæmigerð niðurávið nálgun en nálgunin með 

þúsaldarþorpunum byggir á þátttöku og eignarhaldi heimamanna (Sanchez, Palm, 

Sachs, Dennings, Flor, Harawa og fl., 2007). 

2.3 Árangur 
Byggðaþróunarverkefni eru langtímaverkefni og ekki hægt að meta árangur fyrr en að 

mörgum árum liðnum. Ýmsir ófyrirsjáanlegir atburðir geta haft áhrif á framgang 

verkefna. Skemmst er að minnast hinnar alþjóðlegu efnahagskreppu síðustu ára sem 

hefur haft áhrif á verkefni og fjármögnum þeirra.  Í skýrslu OECD (2004) kemur fram 

að gjafalönd hafa haft vaxandi áhyggjur af því hversu hægt þokast í átt að settum 
                                                
18DFID. (2000). Eliminating World Poverty: Making Globalisation Work for the Poor. White Paper on 
International Development, Cm 50006. Norwich: Stationary Office. 
19 Millennium Villages: a new approach to fighting poverty. (2010). 
http://www.millenniumvillages.org/ 
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þúsaldarmarkmiðum. Í ljósi þess hefur sérstakri áherslu verið beint að aðgerðum í 

verkefnum til að vinna gegn fátækt þar sem meðal annars er litið til valddreifingar. 

Árangur þess að beita valddreifingu liggur ekki ljós fyrir það fer meðal annars eftir 

getu samfélaga til að uppfylla vissa grunnstarfsemi. Í skýrslunni kemur fram að 

almennt er talið að valddreifing auki skilvirkni verkefna, stuðli að aukinni þátttöku 

heimamann og bæti stjórnsýslu viðkomandi samfélaga. Þetta eru allt mikilvæg atriði 

þegar tekist er á við þann knýjandi vanda að draga úr fátækt í þróunarlöndum. Að 

sama skapi hefur verið bent á að valddreifing geti gert illt vera í ríkjum með slakar 

stofnanir og lélega stjórnsýslu. Ennfremur þar sem óstöðugleiki og pólitísk átök ríkja.  

Johnson (2001) bendir á að tengslin milli lýðræðislegrar valddreifingar og þess 

að draga úr fátækt séu ekki augljós þó ætla megi að með valddreifingu sé hægt að efla 

lífsviðurværi fátæks landsbyggðarfólks. Sen (2000) telur að með því að fleiri fái notið 

menntunar og öðlist aukið vald þá geta undirstöðuatriði lýðræðis styrkst. Ennfremur 

telur Sen að staða bjargarlausra og fátækra eflist burt séð frá því hvort það leiði til 

efnislegrar minnkunar á fátækt. Í þessu samhengi má nefna að Mosley og Eckhout 

(2000) benda á að samþætt byggðaþróunarverkefni áttunda áratugarins hafi sums 

staðar ekki náð að festa rætur á meðan annars staðar hafi þau haft langtímaáhrif á 

sviði valddreifingar einkum í Suður-Asíu. 

Carney (1999) hefur bent á að ýmislegt geti staðið í vegi fyrir að árangur náist. 

Hún nefnir að vandi landsbyggðarfólks einkum í Afríku felist meðal annars í að 

opinbera kerfinu er ábótavant með veikt heilbrigðis- og menntakerfi. Einnig eru 

markaðir óþroskaðir. Til viðbótar nefnir hún vandamál tengd náttúruauðlindum, 

hnignun umhverfis og loftslagsbreytingar. 

Fyrir rúmlega þremur áratugum kom út skýrsla unnin af Lele (1975) sem 

byggði á athugunum sautján byggðaþróunarverkefna í afrísku sveitarsamfélagi sunnan 

Sahara og hvaða lærdóm mætti draga af þeim. Ein megin vísbendingin sem þar kemur 

fram er að minnka þurfi bilið sem til staðar er á milli heildar markmiða um 

byggðaþróun og framkvæmdar. Ekki koma fram afgerandi lausnir en bent er á 

nauðsyn leiðandi stefnumörkunar og aðgerðaráætlunar í byggðaþróun. Í niðurstöðum 

rannsókna Lele kemur fram að byggðaþróunarverkefnin hafi verið of stór og flókin og 

því erfið í framkvæmd. Að auki komi til samspil fleiri þátta. Verðhækkun á olíu og 

orku og erfið skuldastaða. Ennfremur verðlækkun og skattlagning á 

landbúnaðarvörum sem og ófriður og átök.  
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Fram kemur hjá Zoomers (2005) að það sem mestu máli skipti í framgang 

byggðaþróunarverkefna er að þau séu í samræmi við forgangsröðun heimamanna. 

Helstu hindranir sem standa í vegi fyrir að viðunandi árangur náist eru illa skilgreind 

verkefni. Þetta byggir hún á greiningu 46 verkefna í dreifbýli í þremur heimsálfum, 

Afríku, Asíu og Rómönsku-Ameríku. Þættir þeir sem um ræðir lúta að rannsóknum á 

sviði landbúnaðarmála, vatns- og auðlindastýringar. Fram kemur hjá Zoomer að 

samþætt byggðarþróunarverkefni sem snúa að flestum þeim þáttum sem taldir eru upp 

og geta bætt hag fátækra íbúa, fóru jafnan fram á jaðarsvæðum. Árangur þeirra kom 

einkum fram í bættri landbúnaðarframleiðslu sem stuðlaði að fæðuöryggi fyrir íbúa 

svæðisins og verndun umhverfis. Í matsskýrslu BMZ (2005) (þ: Bundesministerung 

für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) á byggðaþróunarverkefni í 

norðvestur héruðum Zambíu sem stóðu yfir í sautján ár frá 1977-1993 kemur fram að 

það hafði  jákvæð áhrif á markhópinn. Verkefnið náði til margra og leitast var við að 

ná fram samlegðaráhrifum. Lífsskilyrði bötnuðu og þau höfðu haldist. Á hinn bóginn 

kemur fram að huga þurfi betur að stofnunum samfélagsins og eignarhaldi 

heimamanna á verkefnunum. Nefnt er að tíðar stefnubreytingar í zambísku 

efnahagslífi höfðu neikvæð áhrif á framgang þeirra. Í þessu samhengi má nefna að 

helstu styrkleikar samþætts byggðaþróunarverkefnis frjálsra félagasamtaka í 

samvinnu við Hjálparstofnunar kirkjunnar og ÞSSÍ í Mósambík á árunum 2001- 2003 

eru taldir liggja í þátttöku heimamanna í áætlanagerð, framkvæmd og eftirliti með 

verkefninu (Guðrún Haraldsdóttir, 2007). Verkefnið hefur haft jákvæð áhrif á 

samfélagið. Um langtímaáhrif þess er erfiðara að fullyrða.  
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3. Vettvangur og viðfangsefni 
 
Etnógrafía snýst í raun um að skrifa um fólk og að skilja hugsanagang þess. Það ferli 

hefur einkum falist í að skilja framandi menningarheima og að rannsakandi gerir sér 

um leið grein fyrir eigin hugsanagangi (Barnard, 2004:4). Áður fyrr var 

vettvangsaðferðin notuð til að kanna framandi menningarheima. Það hefur breyst og 

eru vettvangsrannsóknir nú á tímum nokkuð frábrugðnar hinu hefðbundna módeli 

þeirra. Notkun vettvangsaðferða hefur aukist og er nú beitt innan fleiri fræðasviða en 

félagsvísinda. Hannerz (2003) hefur til dæmis bent á að tengsl milli staða eru jafn 

mikilvæg og tengsl innan þeirra. Hann leggur áherslu á hreyfanleika í hnattvæddum 

heimi nútímans og fjallar í því samhengi um það sem hann nefnir fjölvang (e. multi-

site, multilocal) vettvangsrannsókna. Það er við hæfi þar sem skilin á milli 

menningarheima og samfélaga eru óskýrari en áður. Vettvangurinn er í raun og veru 

talinn geta verið hvar sem er. 

 Í þessum kafla verður gerð grein fyrir vettvangi og viðfangsefni verkefnisins. 

Byrjað verður á að fjalla almennt um vettvang og síðan farið nánar út í vettvang 

verkefnisins, viðföng og viðfangsefni.  

3.1 Vettvangurinn 
Það kemur fram hjá Gupta og Ferguson (1997) að vettvangshugtakið er komið úr 

náttúruvísindum. Nánar tiltekið frá fyrrum dýrafræðingi A. C. Haddon að nafni. Hann 

lagði meðal annars stund á nákvæma rannsókn á tiltekinni fánu á afmörkuðu svæði og  

yfirfærði rannsóknir sínar á menn. Í upphafi var þannig til tenging á milli 

náttúrurfræði og mannfræði um staðbundinn vettvang í náttúrulegu umhverfi. Síðar 

varð vettvangurinn það sem skilgreinir mannfræði sem fræðigrein. Malinowski (1984) 

markaði þá hefð sem hefur verið ríkjandi í nálgun mannfræðinga á vettvangi með 

etnógrafíu í rannsóknarvinnu sinni á Trobandeyjum á árunum 1914-1918. Hann gaf 

hana út í bókinni Argonauts of the Western Pacific árið 1922 sem er þekktasta rit 

hans. Þar kemur fram að sá sem vinnur að etnógrafíu er í senn skrásetjari og 

sagnaritari. Heimildir eru komnar úr frásögnum fólks af minningum sínum og 

athöfnum um allt mögulegt sem það tekur sér fyrir hendur.  
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 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (2004) bendir á að þar sem vettvangurinn 

hafi mótast á fyrri hluta tuttugustu aldar og hafi oftast verið um samfélög utan hins 

vestræna heims að ræða. Því beri hann keim af stöðu heimsmála þess tíma. Þessi 

þrönga skilgreining á vettvangi hefur í seinni tíð verið dregin í efa og hefur 

vettvangurinn því stundum verið endurskilgreindur. Gupta og Ferguson (1997) telja 

að í síbreytilegum hnattvæddum heimi sé gagnlegt að endurskilgreina vettvanginn. 

Ekki einungis með tengingu hans við tiltekinn stað heldur með hliðsjón af félags- 

menningar- og pólitískri staðsetningu. 

 Vettvangur þessa verkefnis er afmarkaður. Hann er opinber stofnun hér á landi 

sem sinnir þróunarsamvinnu. Stofnunin tekur þátt í samstarfi við uppbyggingu 

byggðaþróunarverkefna meðal annars í Úganda. Þess ber þó að geta að farið er út fyrir 

vettvagninn og stuðst við ýmsar ritaðar heimildir sem til eru um viðfangsefnið. 

Vettvangurinn er mér ekki alveg ókunnur. Ég hef komið þangað nokkrum sinnum 

áður í tenglsum við vinnu að öðrum verkefnum. Þar er að finna gagnleg gögn, skjöl 

og skýrslur. Viðföng er fólk sem þekkir vel til þróunarsamvinnu og 

byggðaþróunarverkefna í sveitarsamfélögum.  

3.2 Þróunarsamvinna Íslands 
Saga þróunaraðstoðar Íslands hefur varað í um fjóra áratugi. Fyrsta vísinn að 

formlegri íslenskri þróunarsamvinnu má rekja til ársins 1964. Þá var lögð fram 

þingsályktunartillaga á Alþingi um að kanna með hvaða móti Ísland gæti verið virkari 

þátttakandi í þróunaraðstoð til að ná efnahagslegum framförum. Það var síðan árið 

1971 sem Alþingi samþykkti lög20 um Aðstoð Íslands við þróunarlönd (Helga 

Björnsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2007). Það var einkum vegna fjárskorts að 

aðstoðinni var  í upphafi beint að Norrænni samvinnu við þróunarverkefni. Árið 1981 

var síðan Þróunarsamvinnustofnun Íslands stofnuð21 eða ÞSSÍ og sett undir 

utanríkisráðuneytið (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2008). Í álitsgerð 

Hermans Arnar Ingólfssonar og Jónasar H. Haralz (2003) um þróunarsamvinnu 

Íslands kemur fram að á þeim tíma er lögin um ÞSSÍ voru sett hafi utanríkisráðuneytið 

ekki haft bein afskipti að þróunarmálum þar sem samskipti við marghliða 

þróunarstofnanir eins og Alþjóðabankann voru á vegum viðskiptaráðuneytisins. 

Þannig hafi ÞSSÍ þróast sem sjálfstæð stofnun. Í bókinni Uppbrot hugmyndakerfis 

                                                
20 Lög nr. 20/1971, 91, kögjafarþing. http://www.althingi.is/altext/91/s/pdf/0630.pdf 
21 Lög, nr. 43/1981/ 103, lögjafarþing. http://www.althingi.is/altext/103/s/pdf/0603.pdf 
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Endurskoðun íslenskrar utanríkisstefnu 1991-2007 fjalla þær Kristín Loftsdóttir og 

Helga Björnsdóttir (2008) um starfsemi ÞSSÍ. Þær telja starfsemina ætíð hafa verið 

innan ramma tvíhliða samninga. Þar sem áhersla er á samvinnu við lönd sem eru í 

þörf fyrir aðstoð til sjálfshjálpar samkvæmt viðurkenndum alþjóðlegum 

skilgreiningum. Í seinni tíð með tilkomu Íslensku friðargæslunnar hefur orðið nokkur 

breyting á þróunaraðstoð Íslands. Þar sem friðargæsluverkefni falla undir 

skilgreiningu um tvíhliða þróunarsamvinnu. Fjármagni hefur reyndar allt frá árinu 

1994 verið veitt til friðargæslu en Íslenska friðargæslan var formlega stofnuð árið 

2001. Þarna er í raun og veru um tvær stofnanir að ræða sem sinna þróunarmálum en 

með lítil formleg tengsl. 

Í ritinu stefnumiðun Íslands í þróunarsamvinnu 2005-2009 

(Utanríkiráðuneytið, 2005) eru settar fram fjórar meginstoðir þar sem hver stoð um 

sig inniheldur viðamikla málaflokka. Mannauður, jafnrétti og efnahagsleg þróun falla 

undir stoð númer eitt. Stoð tvö nær til mannréttinda, lýðræðis og stjórnarfars. Sú 

þriðja lýtur að friði, öryggi og þróun og fjórða stoðin vísar til sjáfbærrar þróunar.  Í 

ritinu Stefna og verklag ÞSSÍ (2005) kemur fram að stofnunin fylgir stefnumiðum 

íslenskra stjórnvalda í alþjóðlegu þróunarstarfi með tvíhliða samningum milli 

samstarfslandanna og tekur mið af þúsaldarmarkmiðum S.Þ. Áhersla er lögð á að 

samræma aðstoð og verkefni stofnunarinnar við þróunaráætlanir sem samstarfslönd 

hafa sett sér. Unnið er í samræmi við aðferðir verkefnabundinnar nálgunar. Ennfremur 

leitast stofnunin við að laga sig að verklagi og ríkjandi viðhorfum í þróunarsamvinnu. 

Fram kemur í stefnuriti ÞSSÍ að hluti af starfsemi stofnunarinnar felst í samskiptum 

og samvinnu við aðrar stofnanir og frjáls félagasamtök, háskólasamfélagið með 

hliðsjón af rannsóknum og kennslu (ÞSSÍ, 2005). Í jafnréttismálum hefur ÞSSÍ 

markað sér stefnu í málaflokknum sem byggir á tveimur megin forsendum. Í fyrsta 

lagi á þeirri sannfæringu að kynjajafnrétti sé mannréttindi. Í öðru lagi á þeirri 

viðurkenningu að jafnrétti kynjanna, réttindi, tækifæri og skyldur séu forsenda fyrir 

árangursríkri þróun (Guðrún Haraldsdóttir, 2005). 

Stefnur í þróunarstarfi þurfa að vera í stöðugri endurskoðun  því nýjar áherslur 

og ófyrirséðir atburðir geta breytt stöðu mála.  Haustið 2008 voru ný lög samþykkt á 

Alþingi um alþjóðlega þróunarsamvinnu22 og úttekt gerð á skipulagi þróunarsamvinnu 

Íslands. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (2008) tekur fram í greingerð þeirri er hún vann 
                                                
22 Lög nr. 121/2008. http://www.althingi.is/altext/135/s/1350.html 
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um skipulag þróunarsamvinnu Íslands að hnattvæðing hin síðari ár hafi gerbreytt 

heimsmyndinni. Ennfremur að í þróunarsamvinnu gilda sömu grundvallarreglur og í 

flestum velferðarkerfum hins vestræna heims, að mæta skal notandanum þar sem 

notandinn er og að aðstoðin miðist við hjálp til sjálfshjálpar.  

3.3 Byggðaþróunarverkefni og þróunarsamvinna Íslands 
ÞSSÍ hefur lengst af starfað á sviði fiskimála. Í kjölfar aukinna umsvifa stofnunarinnar 

hefur verið farið inn á nýjar brautir og verkefnin orðið fjölbreyttari. Verkefni 

stofnunarinnar hafa undanfarið verið á sviði félags- heilbrigðis- mennta-og orkumála 

auk fiski- og sjávarútvegsmála eins og áður. Í seinni tíð hafa verkefnin mótast af 

óskum samstarfslanda (ÞSSÍ, 2005). 

ÞSSÍ hefur einnig tekið þátt og veitt stuðning til samþættra 

byggðaþróunarverkefna í Mósambík ásamt Hjálparstofnun kirkjunnar. Þessi verkefni 

eru unnin í samstarfi við frjáls félagasamtök með áherslu á heilsuvernd og 

hreinlætismál (ÞSSÍ, 2001). 

 Ísland styður Þúsaldaryfirlýsingu S.Þ og hefur skuldbundið sig til að vinna í 

samstarfi með þróunarlöndum við að ná þúsaldarmarkmiðum. Byggðaþróunarverkefni 

ÞSSÍ í Malaví og Úganda eru dæmi um slíkt samstarf á milli ríkja. Allt frá árinu 1989 

hefur ÞSSÍ starfað í Malaví, upphaflega á sviði fiskimála. Síðar á árunum milli 2000 

og 2006 fjölgaði verkefnum og fjölbreytni þeirra að sama skapi. Þau ná nú til 

mismunandi geira þar sem þörfin var mest: heilbrigðis- og fiskimála, grunnskóla-

menntunnar og fullorðinsfræðslu, vatns- og hreinlætimála. Stuðst er meðal annars við 

samfélagsmiðaða nálgun (e. community development approach) sem nær til margra 

geira. Árið 2002 hóf ÞSSÍ samstarf við stjórnvöld í Úganda um að styðja við 

þróunaráætlun þeirra um útrýmingu fátæktar. Upphaflega náði stuðningurinn einungis 

til fullorðinsfræðsluverkefna en síðar urðu umsvifin meiri með tilkomu stuðnings við 

byggðaþróunaráætlun í Kalangala héraði og nær stuðningurinn til nokkurra geira 

(Wanjiku, 2008). 

3.4  Byggðaþróun í Kalangala-héraði 
ÞSSÍ hefur starfað í Úganda frá síðustu aldamótum þegar samstarf hófst á milli 

landanna. Í fyrstu á sviðum tengdum fisksimálum (Björn Dagbjartsson, 2000) en frá 

árinu 2002 við fullorðinsfræðsluverkefni í Kalangala héraði (Þórarinna Söbech, 

2008). 
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 Úganda er landlukt land í Austur-Afríku. Íbúafjöldi þess er um 33 milljónir.23 

Landið fékk sjálfstæði árið 1962. Þjóðinni var spáð bjartri framtíð í upphafi 

sjálfstæðisins enda gjöfult frá náttúrunnar hendi. Frjósamur jarðvegur, mikill fiskur í 

ám og vötnum, málmar og olía í jörðu. Reyndin varð hins vegar önnur og mjög 

róstursamt var í landinu þar til Museveni forseti komst til valda árið 1986 (Margrét 

Einarsdóttir, 2000). Langstærsti atvinnuvegurinn er landbúnaður eða um 8o% og allt 

að helmingur afurða eru ræktaðar í sjálfsþurftarbúskað. Fiskveiðar hafa aukist hin 

síðari ár í Viktoríuvatni. Við valdatöku Museveni forseta voru gerðar ýmsar 

breytingar á efnahagskerfinu í átt að frjálsu markaðshagkerfi og minnkandi 

ríkisafskiptum. Breytingarnar skiluðu sér í auknum hagvexti en erfiðar er að draga úr  

fátæktinni. Staða kvenna í dreifbýlinu er erfið vegna skorts á heilsugæslu og 

félagslegri þjónustu. Meirihluti þeirra vinnur langan vinnudag við sjálfsþurftarbúskap 

og hafa þær átt fremur erfitt uppdráttar í hinu formlega efnahagskerfi. Þrátt fyrir það 

eru kvennahreyfingar áhrifamiklar í landinu24 og hafa löngum verið. Á 

nýlendutímanum gengdu þær mikilvægu hlutverki og vægi þeirra óx á sjötta og 

sjöunda áratugnum en þeim var hins vegar haldið niðri í stjórnartíð Idi Amins. Í seinni 

tíð hefur fylgi við kvennahreyfingar aftur farið vaxandi og má nefna að Úganda var 

fyrsta ríki Afríku þar sem kona varð varaforseti árið 1994. Það mun vera vilji hjá hinu 

opinbera að auka hlut kvenna í störfum í stjórnsýslunni (Hulda Proppé, 2003). 

Í  byggðaþróunarverkefni ÞSSÍ í Úganda er stuðningi beint til ákveðis héraðs 

og unnið í samvinnu við héraðsyfirvöld að því að draga úr fátækt, bæta lífsskilyrði og 

auka velferð íbúa og hagsæld með efnahags- og félagslegum umbótum (Þórarinna 

Söbech, 2008). Verkefnið hófst síðla árs 2006. Það er til tíu ára og er fyrsta hluta þess 

lokið. Verkefninu er ætlaðað styrkja uppbyggingu innviða fjögurra sviða. Það er 

stjórnsýslu, fiski- heilbrigðis- og menntmála (ÞSSÍ, 2010).  Fram kemur hjá Þórarinnu 

Söebech að talið er að færi gefist til að nýta samlegðaráhrif með því að styðja við 

mismunandi geira og verkefni. Í byggðaþróunaráætluninni er gert ráð fyrir að vinna 

með heimamönnum og taka mið af þörfum þeirra og að eignarhaldið sé hjá þeim.  

Kalangala er eyjasamfélag í suðvestur hluta landsins sem samanstendur af 84 

eyjum og 64 þeirra eru í byggð, flestar með fiskiþorpum. Lífsskilyrði þar eru afar 

                                                
23 CIA. (2010). The World Factbokk. http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
24 Women of Uganda. http://www.wougnet.org 
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bágborin. Úganda er eitt af fátækustu löndum í heimi25 þar sem meginþorri 

landsmanna býr við afar bág kjör sérstaklega í strjálbýlinu. Uppbyggingar er þörf á 

nær öllum sviðum samfélagsins eftir ógnarstjórn og átök á tuttugustu öldinni. Eitt 

meginmarkmið ríkisstjórnar landsins er að útrýma fátækt og er unnið samkvæmt 

svonefndri PEAP áætlun á þeirri vegferð. Í PEAP áætluninni kemur fram að stefnt er 

að því að allir landsmenn hafi aðgang að grundvallar félags- og heilbrigðisþjónustu, 

búi við mannsæmandi skilyrði, kunni að lesa og skrifa og séu lausir við yfirvofandi 

hættu á hungursneyð næstu tuttugu árin. Þessi áætlun er síðan höfð til hliðsjónar 

samningum við hvert hérað. Málefnum kynjanna er gaumur gefinn í verkefninu.  

Konur eru töluvert fátækari en karlar og fleiri konur eru ólæsar en karlar. Það er 

markmið héraðsstjórnarinnar að auka möguleika kvenna til sjálfsstyrkingar og 

tekjuöflunar (Þórarinna Söbech, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Human Development Index .(2010). http://hdr.undp.org/en/statistics 
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4. Aðferðafræði 
 
,,Rannsóknir eru gerðar til þess að finna sjónarhorn á verleikann“ segir Sigurlína 

Davíðsdóttir (2003:219) og bendir jafnframt á að til þess að finna þetta afbrigði er 

hægt að fara ýmsar leiðir. Sagan kennir okkur að ekki sé endilega víst að við séum 

komin á leiðarenda í leit að bestu leiðinni og fræðimenn hafi einungis skoðað lítinn 

hluta veruleikans. Hún vísar til þess að snemma á nítjándu öld hafi Augste Comte 

(1798-1857) komið fram með hugmyndir sínar um að mögulegt væri að skoða 

félagslegan veruleika með vísindalegum aðferðum. Það er upphaf hinnar svokölluðu 

staðreyndarhyggju en hún byggir á þeirri hugmynd að hægt sé að skoða litla hluta 

veruleikans í einu þannig að sú þekking sem safnast saman hjálpar til við að mynda 

heildarskoðun á hvernig veröldin er. 

 Hér verður gerð grein grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð er við vinnslu 

ritgerðarinnar, söfnun gagna og greiningu þeirra. Að lokum er vikið að siðfræðilegum 

þáttum rannsóknarvinnunnar. 

4.1 Rannsóknaraðferð 
Undanfari ritgerðarinnar byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð. Forsendur slíkra 

rannsóknaraðferða byggja á fyrirbærafræðilegum (e. phenomenological) 

þekkingargrunni (Taylor og Bogdan, 1998). Sigurlína Davíðsdóttir (2003) segir 

einkenni eigindlegra rannsóknaraðferða meðal annars vera þau að úrtak er lítið og þarf 

ekki endilega að vera fulltrúi þýðis. Einnig að gagnagreining fari fram í öllu ferlinu. 

Sýn eigindlegra aðferðafræði er dýpri en megindlegra aðferða og að viðfangsefnið er 

skoðað ofan í kjölinn. Sýn megindlegra aðferða er á hinn bóginn yfirleitt breiðari og 

farið er yfir víðara svið. 

 Bogdan og Biklen (2003) telja hugtakið eigindleg rannsókn í raun vera 

regnhlífarhugtak eða samheiti sem vísar til nokkurra rannsóknaaðferða. Þar á meðal 

þátttökuathugunar, viðtala, greiningu skjala og annarra ritaðra heimilda. Malinowski 

(1984) var fyrstur manna til að skilgreina  hvað felst í vettvangsrannsókn. Hann lagði 

áherslu á að rannsakendur nýttu sér mismunandi aðferðir við öflun gagna og væru vel 

að sér í fræðunum. Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (2004) segir vettvangsaðferðina 

fela í sér að þær upplýsingar sem fást eru félagslega mótaðar og að sýn rannsakanda á 
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viðfangsefnið mótist af hans eigin menningarheimi. Í þessu samhengi er gott að hafa í 

huga skrif Richardson (2010) um að menningarleg afstæðishyggja (e.cultural 

relativism) sé ómissandi forsenda þess að skilja og líta á mismunandi samfélög og 

ólíka menningarheima út frá þeirra forsendum og á fordómalausan máta. Hann telur 

menningarlega afstæðishyggju vera eins og hvert annað rannsóknartæki sem sé jafn 

nauðsynlegt við vettvangsathuganir eins og upptökutæki og dagbækur.  

Creswell (2007) talar um fjórar gerðir spurninga í eigindlegum rannsóknum. 

Rannsóknar- eða könnunarspurning (e. exploratory) sem vísar til þess að kanna lítt 

þekkt viðfangsefni. Í annan stað nefnir hann rannsóknarspurningu sem ætlað er að 

útskýra (e. explanatory) viðfangsefnið. Í þriðja lagi er um lýsandi (e. descriptive) 

rannsóknarspurningu að ræða en að lokum svonefnd frelsandi rannsóknarspurning (e. 

emancipatory) sem lýtur að félagslegum athöfnum tengdum viðfangsefninu. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar telst vera lýsandi. Leitast er við að lýsa með 

orðum upplýsingum fengnum úr gögnum. Tilgangur eigindlegra rannsókna er 

samkvæmt Sigurlínu Davíðsdóttur að lýsa fjölbreytileika viðfangsefnisins og þróa 

skilning á því (2003). 

4.2 Gagnaöflun og greining 
Stuðst er við ólíkar nálganir rannsóknarsniða. Ritgerðin byggir á heimildum sem til 

eru um efnið og greiningu fyrirliggjandi gagna. Þar til viðbótar eru tekin viðtöl til að 

varpa gleggri sýn á viðfangsefnið. Viðtölin eru hálfstöðluð (e. semistructured eða in 

depth interview). Samkvæmt Esteberg (2002) er tilgangur hálfstaðlaðra viðtala að 

kanna ítarlega umfjöllunarefnið á opin hátt og gefa viðmælendum kost á að tjá sig og 

hugmyndir sínar á eigin forsendum og með sínu orðalagi. Ég ákvað að nota 

viðtalsramma og opna inngangsspurningu. Tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga 

sem eru vel að sér um ÞSSÍ, starfshefðir og sögu stofnunarinnar sem og þau 

byggðaþróunarverkefni sem hún styður. 

 Viðtölin voru tekin upp á segulband og vélrituð orð fyrir orð fljótlega eftir að 

þau fóru fram. Síðan voru þau lesin yfir í heild sinni til að fá betri sýn yfir efnið. 

Notuð er þemagreining við greiningu viðtala og texta. Stuðst er við leiðbeiningar 

Crang og Cokk (2007) í bókinni Doing Ethnographies og einnig umfjöllunnar Priest, 

Roberts og Woods (2002) einkum með tilliti til innihaldsgreiningar (e. content 

analysis). Priest og félagar fjalla um þrjú stig í greiningarferli grundaðrar kenningar 
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(e. grounded theory) samkvæmt Strauss og Corbin26 sem eru svokölluð opin- öxul- 

eða afmörkuð kóðun. Opin kóðun eða lyklun vísar til þess að rýnt er í textann og hann 

brotin niður í merkingarbærar einingar eða þemu. Öxul-kóðun felur í sér að tengja 

þemun saman í flokka. Lokastig greiningar er að gögn eru greind í fáa og afmarkaða 

flokka. 

 Einnig var stuðst við orðræðugreiningu (e. discourse analysis). Til  að skoða 

það sem verið er að greina út frá öðru sjónarhorni og víkka þannig 

sjóndeildarhringinn. Við orðræðugreiningu er áherslunni beint að tungumálinu og 

hvernig tjáning og samskipti eiga sér stað í samskiptum á milli einstaklinga því 

orðræða er í raun félagsleg athöfn (Fulcher, 2005). Hugtakið orðræðugreining er 

notað yfir safn ólíkra aðferða sem oft byggjast á ólíkum forsendum. Með 

orðræðugreinigu er leitast við að varpa ljósi á hvernig hlutirnir eru settir fram eða 

sagðir en ekki er verið að lýsa reynslu eða upplifun viðmælenda (Kristín Björnsdóttir, 

2003). 

4.3 Siðfræðilegar vangaveltur 
Mikilvægt er að leiða hugann að siðfræðilegum málefnum við rannsóknarvinnu. Það 

fer síðan eftir eðli viðfangsefnins hvernig taka beri á siðferðilegum álitamálum. 

Sigurður Kristjánsson (2003) segir  að eigi rannsókn að standa undir nafni þurfi hún 

að uppfylla siðferðislegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. Hann bendir á fjóra 

meginþætti sem liggja til grundvallar siðareglum sem gilda um vísindarannsóknir. 

Þessir þættir eru virðing, skaðleysi, velgjörð og réttlæti. Það er síðan alltaf matsatriði 

hver að þessum þáttum vegur þyngst miðað við tilteknar aðstæður. 

 Hamersly og Atkinsons (2009) koma inn á nokkur atriði sem nauðsynlegt er 

að hafa í huga við gagnöflun og rannsóknarvinnu. Í fyrsta lagi er um að ræða upplýst 

samþykki þar sem þátttakandi veitir samþykki sitt fyrir þátttöku sinni byggðu á 

                                                
26 Strauss, A. og Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: an overview. Í Denzin, N. og 
Loncoln, Y.(ritsjórar), Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications 
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upplýsingum um verkefnið og þeim möguleika að geta hætt þátttöku hvenær sem er. 

Það er hins vegar rétt að velta fyrir sér hversu miklar upplýsingar á að veita. 

Hugsanlega liggja ekki allar upplýsingar á lausu í upphafi þegar ekki er ljóst hvaða 

stefnu verkefnið tekur. Einnig eru ekki allir sem kæra sig um nákvæmar upplýsingar 

og getur það jafnvel verkað uppáþrengjandi þegar þær eru veittar. Upplýsingar um 

markmið geta líka leitt til breyttrar hegðunar þátttakenda og spillt fyrir á vettvangi. 

Samkvæmt þessu er ljóst að huga þarf vel að þeim upplýsingum sem veittar eru og 

orðalagi þegar leitað er eftir samþykki fyrir þátttöku. Hammersly og Atkinson koma 

einnig inn á það sem þeir nefna einkalíf (e. privacy) sem í þessu samhengi er nokkuð 

flókið hugtak og stundum getur reynst erfitt að greina á milli opinbers rýmis og einka 

rýmis. Vert er að leiða hugann að mögulegum skaða (e. harm) tengdum þátttöku. Þetta 

atriði lýtur að því að áhætta getur fylgt sumum rannsóknum en nauðsynlegt er að hafa 

það jafnframt í huga við birtingu niðurstaðna. Að lokum nefna þeir Hamersley og 

Atkinson atriði um nýtingu (e. exploitation) gagna sem skiptir máli og hefur þýðingu 

fyrir frekari rannsóknir. Þetta atriði vísar meðal annars til þess að upplýsingar eru 

látnar í té en viðkomandi fær ekkert í staðinn. Þetta á einkum við í þeim tilfellum þar 

sem ójafnræðis og valdamismunar gætir á milli aðila. Grunnupplýsingar voru veittar 

þegar leitað var gagna og samykkis til viðtala og hafðar voru í huga Siðareglur fyrir 

rannsóknir í félagsvísindasdeild Háskóla Ísland.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 Siðareglur fyrir rannsóknir í félagsvísindadeild Háskóla Íslands. 
http://www.hi.is/files/skjol/felagsvisindasvid/deildir/felags_og_mannvisinda/Si__areglur_lokaskjal.pdf 
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5. Niðurstöður 
 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum verkefnisins. Markmið þess er að 

draga fram helstu sjónarmið í fræðilegri umræðu um konur, þróunarsamvinnu og 

byggðaþróun. Einkum er litið til þess hvar áherslan á málefni kvenna liggur í 

byggðaþróunarverkefnum. Niðurstöðurnar eru byggðar á upplýsingum úr rituðum 

heimildum og fyrirliggjandi gögnum, sem eru skýrslur af ýmsu tagi ásamt viðtölum. 

Til að víkka út sjóndeildarhring verkefnisins er byggðaþróunarverkefni ÞSSÍ í Úganda 

haft til hliðsjónar. Sjónum er beint að því hvar áherslan er lögð á hagsmuni kvenna. 

Ennfremur hver mögulegur  ávinningur verkefnanna kann að hafa á líf þeirra. 

  Niðurstöðum er skipt í tvo meginhluta. Í þeim fyrri er fjallað um  

byggðaþróunarverkefni, samstarf og samræmingu sem og eignarhald, þátttöku og 

sjálfbærni. Í síðari hlutanum er farið yfir umfang og áherslur verkefnis og þá einkum 

þær er lúta að konum. 

5.1 Byggðarþóunarverkefni 
Byggðaþróunarverkefni hafa frá upphafi verið hluti þróunaraðstoðar. Áherslur í 

þróunarstarfi hafa breyst í gegnum árin og hafa byggðaþróunarverkefni ekki farið 

varhluta af því. Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar allt frá áherslu á tækni- og 

nútímavæðingu á sjötta áratug síðustu aldar til áherslunnar á aukna þátttöku  

heimamanna og eignarhald þeirra á verkefnum. Fyrsta kvennaráðstefna S.Þ. var 

haldin árið 1975 þegar ríkjandi áherslur í alþjóðlegri þróunarsamvinnu voru lagðar á 

frumþarfir og fólst einkum í því að huga að fæðuöryggi, möguleikanum á að fá hreint 

vatn, grunnmenntum og heilsugæslu. Þetta eru allt atriði sem enn eru í fullu gildi í 

þróunarsamvinnu. Kvennaáratugurinn frá 1975-1985 skilaði ekki tilætluðum árangri. 

Ljóst var að þær aðferðir sem notaðar voru virkuðu ekki sem skyldi. Á 

kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Nairobi árið 1985 settu konur þriðja heims 

landa fram kröfu um breytt viðhorf og nýja nálgun í málefnum kvenna meðal annars 

um jafnan rétt til auðlindanýtingar. Seint á níunda áratugnum kom fram hugmyndin 

um sjálfbæra þróun. Þverlægum málefnum á borð við umhverfismál, lýðræðislegt 

stjórnarfar og mannréttindi var þá gefin meiri gaumur í verkefnum. 
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Samþætt byggðaþróunarverkefni á áttunda og níunda ártug tuttugustu aldar 

tóku mið af sérstöðu dreifðra byggða. Hugmyndafræðin að baki þeim fól í sér að reynt 

var að tengja saman mismunandi kerfi eins og efnahagsleg, pólitísk og félagsleg kerfi 

og  með því leitast við að ná fram samlegðaráhrifum. Þegar dró að lokum síðustu 

aldar ríkti deyfð yfir þróunarmálum og fjárframlög til málaflokksins minnkuðu. Hins 

vegar færðist nýr kraftur í þróunarsamvinnu um aldamótin með 

þúsaldaryfirlýsingunni og þúsaldarmarkmiðunum. Í kjölfarið kom fram ný 

aðferðafræði svonefndar þróunaráætlanir með tillögum að leiðum til að losa ríki út úr 

fátækt.  

Síðari tíma byggðaþróunarverkefni byggja í grundvallaratriðum á sömu 

hugmyndafræði og samþættu byggðaþróunaverkefni áttunda og níunda áratugar 

síðustu aldar þar sem unnið er með mismunandi geira og gert ráð fyrir þátttöku íbúa 

svæðisins. Það sem einna helst er frábrugðið í síðari tíma byggðaþróunarverkefnum er 

að meiri áhersla er lögð á eignarhald heimamanna í verkefnum. Litið er fremur til 

verkefnastuðnings samstarfslandsins enn beinnar þátttöku þess í verkefnum. Hver sem 

aðferðafræðin kann að vera þá er sameiginlegt markmið þeirra að draga úr fátækt og 

auka velferð fólks. 

5.1.1 Samstarf og samræming 
Það er mikilvægt að velta fyrir sér hugtakinu byggðaþróun og skoða hvaða merking er 

lögð í byggðaþróunarverkefni. Merking hugtaka mótast gjarnan af þeim sem að nota 

þau. Í þróunarlegu samhengi hefur það tiltekna merkingu. Þá er átt við að fara inn á 

tiltekið afmarkað svæði og byggja allt upp. Einn viðmælenda minna útskýrði tilkomu 

verkefnisins í Úganda á eftirfarandi hátt:  

 

Við byrjuðum þarna í fullorðinsfræðslu árið 2001 og það leiðir síðan yfir í 
víðtækari stuðning við þetta samfélag þarna úti á Kalangala og Ssese eyjum 
sem að við síðan köllum byggðaþróunarverkefni . . . Þetta verkefni er í tilteknu 
héraði sem hefur marga mismunandi þætti. Ekki bara á einu tilteknu sviði. Það 
eru líka margir þættir sem að eru fyrir utan . . . . Í tilfelli ÞSSÍ er verkefnið 
afmarkað við ákveðið hérað, sem er þá byggðin sem um er að ræða 
og við tökum á ýmsum þáttum innan héraðsins. 

 

Í skilningi fjölþjóðlegra stofnana eins og Alþjóðabankans vísar byggðaþróun meira til 

þess að allt er byggt upp á ákveðnu svæði í einu tilteknu verkefni. Það á ekki við í 

þessu verkefni í Úganda. Viðmælandi  minn vísaði til þeirrar aðferðar sem hefur verið 
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að hasla sér völl í tengslum við nýtingu þróunarframlaga og kölluð er 

Parísaryfirlýsingin. Hann lagði áherslu á samvinnu og sagði: ,,Lykilatriðið er að mínu 

áliti að vera samstíga áætlunum sem gerðar eru bæði á landsvísu og héraðsvísu . . . og 

að við séum í nánu sambandi og náinni samvinnu við alla aðra sem eru að vinna á 

sama svæði“.   

Alþjóðlegar yfirlýsingar og samráð af ýmsum toga skipta máli þegar 

þróunarsamvinna er skipulögð. Má í því sambandi nefna fyrrnefnda Parísaryfirlýsingu 

frá árinu 2005 um samræmingu starfsaðferða milli stofnanna sem og gjafa- og 

viðtökulanda. Einnig má nefna þúsaldarmarkmiðin frá árinu 2000 en þó þau séu 

yfirgripsmikil þá liggur styrkur þeirra í því að á alþjóðlegum vettvangi er unnið eftir 

sömu markmiðum. Lagðar eru svipaðar áherslur sem er mikilvægt í alþjóðlegu 

samstarfi sem eykur líkur á árangri. Í þessu samhengi benti viðmælandi minn á að 

samstarf væri við aðra sem eru að vinna á sama svæði. Þannig mætti líta á starfsemina 

sem hluta af stærri heild. Samstarfið hefur farið vaxandi á síðustu árum og hann taldi 

rétt að reyna skilgreina sig vel í samhengi við aðra með því ,, . . . að leita eftir að 

samstilla sig og ná fram samlegðaráhrifum og að passa upp á það sé ekki 

tvíverknaður“.  

Þetta er fyrsta byggðaþróunarverkefni ÞSSÍ og er áætlað til tíu ára. Fram kom í 

samtölum að um er að ræða verkefnastoð (e. programme based support). Þar sem stutt 

er við nokkur svið samfélagsins Nær stuðningurinn bæði til þjálfunar og 

uppbyggingar innviða og að lokum afhendingar (ÞSSÍ, 2008). Viðmælendur töldu 

byggðaþróunarverkefnið í Kalangala-héraði henta vel stofnun á borð við ÞSSÍ. Hægt 

er að tvinna saman áherslum í fiskimálum, menntamálum og heilbrigðismálum. Drífa 

Hrönn Kristjánsdóttir verkefnastjóri byggðaþróunar í Úganda er á sama máli og telur 

framlög til verkefnisins nýtast vel í verkefni að þessari stærðargráðu. Hún segir: ,,Það 

er enginn vafi í mínum huga . . . að þetta er heppileg stærð af viðfangsefni fyrir 

Þróunarsamvinnustofnun, við sjáum framlög okkar nýtast vel og árangur í starfi“.  

(2010:3). Þar sem þetta er fyrsta verkefni þessarar gerðar er það því nokkur áskorun 

fyrir stofnuninna og starfsmenn hennar. ,,Það var áhugi á að styðja við eitt hérað“ 

sagði einn viðmælenda. Ekki síst vegna þess að fjármagnið sem er til ráðstöfunar er 

minna heldur en margra annarra stærri stofnanna en jafnframt ætti slík afmörkun að 

vera skilvirkari. Þetta verkefni hentaði vel þeirri hugmyndafræði. 

Hugmyndafræði byggðaþróunarverkefna er að tengja saman ólíka þætti. 

Þannig er leitast við að ná fram víðtækum áhrifum í baráttunni við fátækt. Einn 



  

 63 

viðmælanda talaði um að aðstoðin næði til auðlinda og mannauðs en jafnframt til þess 

að vera vakandi yfir hinum þverlægu málum: mannréttindum, jafnréttismálum og 

umhverfismálum. Sami viðmælandi taldi styrk felast í því að fara inn á víðara svið og  

styrkja héraðsstjórnina og vinna með undirstöðuatvinnuvegina. Einnig nefndi hann 

heilsugæslumál og grunnfræðslu auk þess að leggja verulega áherslu á 

fullorðinsfræðslu. ,,Einkum og sér í lagi fyrir konur“ bætti hann við.  Í þessum orðum 

endurspeglast áherslan á samþættingu efnahagslegrar– og félagslegrar þróunar sem og 

umhverfismála í verkefninu. Frá upphafi hefur áhersla ÞSSÍ tengst auðlindum 

samanber fiskveiðiverkefni og síðar verkefni á sviði orkumála. 

Tveir viðmælenda nefndu að styrkur verkefnisins fælist meðal annars í því að 

vera nær fólkinu sem fær aðstoðina og unnið er með og ,,þarf af leiðandi ertu 

sýnilegri“.  Fleiri verkefni eru á þessu svæði á vegum ÞSSÍ en þau flokkast þó ekki 

undir byggðaþróunarverkefnið. Þar að auki beinist fullorðinsfræðsla ekki bara að 

þessu tiltekna héraði en hún hefur einnig verið á Ssese eyjum. Það kom fram í 

viðtölum að verkefnin eru engu að síður tengd að vissu leyti og hafa sameiginlegan 

kjarna ef svo má að orði komast. Reynt er að leysa í sameiningu skilgreindan vanda 

eða viðfangsefni. ÞSSÍ er svona meira eins og kjölfestan og veitir oft tæknilega 

ráðgjöf. Það kom líka fram að margir aðilar eru að vinna á sama svæði, að mikill 

áhugi sé á verkefnum og þau séu af svipuðum toga. Þetta á til dæmis við í 

heilbrigðismálum og í forvörnum og meðferð á eyðni.  

5.1.2 Eignarhald, þátttaka, sjálfbærni 
Í þróunarsamvinnu eru tengsl á milli hugtakanna eignarhald, þátttaka og sjálfbærni. 

Fram kemur í stefnu ÞSSÍ að leitast er við að fá það fólk sem kemur með einum eða 

öðrum hætti að verkefni stofnunar til að taka þátt í undirbúningi og framkvæmd 

þeirra. Það er í samræmi við þátttökunálgun sem í vaxandi mæli er notuð í alþjóðlegri 

þróunarsamvinnu. Þessari nálgun er ætlað að bæta árangur og sjálfbærni starfsins. 

Einnig er tekið fram að leitast er við að færa eignarhald verkefna til samstarfslanda í 

auknu mæli (2005:15). 

 

Eignarhald 

Eignarhald er eitt lykilhugtaka Parísaryfirlýsingarinnar. Með eignarhaldi er vísað til 

þess að þróunarlönd setji fram þróunaráætlun sem miðar að því að draga úr fátækt og 

styrkja stofnanir samfélagsins auk þess að taka á spillingu (OECD, 2008a). Hugsunin  
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að baki henni er að fjármunum sem í þróunarmál fara sé beint þangað sem þau nýtast 

best. 

Í viðtölum kom fram að rík áhersla er lögð á að tryggja eignarhald 

heimamanna á verkefninu og  að framkvæmd þess verði í höndum þeirra. ,,ÞSSÍ er 

meira sem stuðningsaðili eða bakhjarl“ komst viðmælandi að orði. Aðspurður um í 

hverju það fælist, sagði hann að mikilvægt væri að fylgjast með og skoða áætlanir um 

hvert peningum er ráðstafað. Hann heldur áfram og segir: 

 

Það þarf að hvetja heimamenn til að taka frumkvæði. Þeir þurfa að öðlast 
færni, þekkingu og sjálfstraust til að geta verið leiðandi . . . Einnig þarf að 
reyna að auka tekjur þeirra. Þannig að þeir geti svo haldið áfram. Það er hluti 
af þessu . . . Hvar getur þú fengið tekjur til að standa undir þjónustunni? Frá 
ríkinu en líka þarf eigin tekjustofna til lífsviðurværis. 

 

Annar viðmælandi minn sagði að sveitarfélagið ætti að vera leiðtoginn sem að drægi 

vagninn og hann bætti við: ,,Því þarf verkefnið að snúa að því sem sveitarfélagið 

raunverulega vill og ætlar að gera“. Þannig gefst kostur á að líta á þetta verkefni sem 

raunverulega vinnu. Ekki bara eitthvað verkefni á vegum þróunarstofnunar. Sami 

viðmælandi benti á að viðhorfin væru að breytast. Nú væri litið til skilvirkni og 

árangurs. Eignahald heimamanna á verkefnum er talið mikilvægt í því sambandi. Í 

upplýsingariti Þróunarsamvinnustofnunar, Þróunarmál benda Þórdís Sigurðardóttir og 

Ágústa Gísladóttir á að þar sem áhersla er nú á eignarhald heimamanna á 

þróunarstarfi megi færa fyrir því rök að setja þurfi skilyrði um þátttöku kvenna í 

öllum þróunarverkefnum á öllum stigum þróunarstarfs. Þær benda janframt á á 

sjónarhóll kvennna er í mörgum tilvikum annar en karla og þekking þeirra og reynsla 

annars konar. ,,Þær geta varið hagsmuni sína, lagt mat á hvað stendur í vegi fyrir, 

sanngjörnum ávinningi þeirra af einstöku verkefnum og komið með lausnir“ 

(2010:11). 

 

Þáttttaka 

Þegar þátttökunálgunin kom fram á sínum tíma gagnrýndi hún svonenfnda niðurávið 

nálgun. Einn viðmælenda minna telur þátttökuaðferðina svar við  'donordriven' nálgun 

í þróunarstarfi. Þar sem gjafaland stjórnar hvert og í hvað peningarnir eru notaðir.  

Það kom fram í máli viðmælenda að reynt er að gera sem mest á forsendum 

heimamanna með þátttökunálgun. Leitast er eftir því að sem flestir komi sínum 
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sjónarmiðum á framfæri, bæði karlar og konur. Í ársskýrslu ÞSSÍ (2009) kemur fram 

að gert er ráð fyrir miklu samráði við íbúa héraðsins í sveitarstjórnarlögunum frá 

1998. Hins vegar hefur þetta samráð ekki verið sem skyldi vegna fjárskorts 

undanfarið. Einn viðmælanda komst svo að orði: ,,Aðalmarkmið þátttökuaðferðar er 

að allir finni að þeir geti haft áhrif . . . og ekki síst [að] þeir fátækustu fái sína rödd“. 

Þegar rætt var um framkvæmd þátttökunálgunar sagði sami viðmælandi “. . . [reynt 

er] að hafa sem stærstan hóp . . . og líka fulltrúa kvenna “. 

Það er vert að staldra við og huga að því hvert gildi þátttökunálgunnar er og 

hvort þverskurður fáist af viðhorfum og skoðunum íbúa samfélagsins. ,,Það fer eftir 

hversu djúpt er raunverulega farið“ telur einn viðmælandi minn. Oft vill það vera 

þannig að það er sama fólkið sem mætir,  á alla fundina. Hann bætir við: 

 

Þeir sem hafa einhver raunveruleg völd koma. Í þessu tilliti þarf einnig að hafa 
samfélagsgerðina í huga. Hluti af samfélaginu eru fátækir eða hluti af því kann 
ekki að lesa. Það fólk er ekki eins virkt og hefur ekki raunveruleg völd. Það er 
náttúrlega alltaf hætta á að það fái aldrei að segja sitt [álit]. 
 

Valdefling og þátttaka eru oft nefnd um leið þar sem þátttaka er talin stuðla að 

valdeflingu þeirra sem taka þátt samkvæmt Nelson og Wright (1995). Borið hefur á 

gagnrýni á þessa skoðun samanber Cleaver (2001) sem telur að valdatengslin skipti 

máli. Einn viðmælenda benti á að ætíð sé samvinna við héraðsyfirvöld: 

 

 [. . .] það eru hérðasstjórnir sem að sjá mikið um þetta . . . og 
hugsanlega eru til ákveðnar hefðir sem hafa áhrif á hver tekur þátt . . . . Þetta 
er eitthvað sem að við getum mjög lítið gert í. Þegar þátttökuaðferð er notuð 
koma margir saman. Þá er þegar yfirleitt búið að þarfagreina og verið er móta 
verkefnið. Finna út hvert er hið raunverulega vandamál. Á þessum fundum . . . 
þarna kristallast náttúrlega fullt af vandamálum. Þetta er örugglega 
mismunandi eftir löndum. Fer eftir hefðum sem ríkja í samfélögum. 

 

 Annar viðmælandi benti á að ,, . . .[við] erum að styrkja það sem stjórnvöld í landinu 

eru að gera. Sú aðferðafræði sem þar er beitt, beitum við líka í þeim verkefnum sem 

að við styrkjum. Enda eru þeir oftast framkvæmdaraðilar“. 

Einn viðmælenda minna minntist á landbúnaðarmál í tengslum við umræðuna 

um konur og þróun. Hann sagði landbúnaðarmálin í Afríku sunnan Sahara einhvern 

veginn hafa orðið útundan og þar sem að konur vinna mikið á ökrunum er vert að 

vekja máls á því. Viðmælandi minn benti jafnramt á að: 
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. . .ýmis aðstoð [frjálsra félagasamtaka] hefur stundum, að mínu mati aukið   
vinnuálag kvenna . . . Þá er afraksturinn lítill miðað við alla vinnuna sem 
yfirleitt lendir á konum og dætrum þeirra. En þær hafa að borða eitthvað á 
meðan. 
 
 

Sjálfbærni 
 
Í fyrstu virðast sum verkefnin ekki sjálfbær í hefðbundnum skilningi. Þau leiða ekki 

beint til atvinnusköpunar né tekjuaukningar á stuttum tíma. Ef litið er á málið í stærra 

samhengi þá stuðlar aukin menntun og bætt heilsugæsla að sjálfbæru samfélagi þar 

sem íbúar verða virkari þátttakendur í samfélaginu. Í þessu sambandi bendir 

viðmælandi á að fullorðinsfræðsla skiptir verulegu máli því ,,ef þú ert ekki læs . . . 

geturðu ekki tekið virkan þátt í samfélaginu“. Hann bætir við að með 

fullorðinsfræðslunni sé verið að byggja upp mannauð því grunnfærni er nauðsynleg til 

að koma skoðunum sínum og reynslu á framfæri.  

Það er eðlilegt að velta fyrir sér sjálfbærni verkefna og hugleiða hvort að þau  

komi til með að standa undir sér og halda áfram. Í samræðum við suma viðmælendur 

var komið inn á hugmyndafræði þúsaldarþorpanna svokölluðu. Þar sem miklu 

fjármagni er veitt til uppbyggingar þorpa árlega. Að því loknu verður aðstoðinni hætt. 

Eitt fyrsta þúsaldarþorpið er í Kenýa. Þar jókst kornframleiðslan og börnin fóru að fá 

betra að borða sagði viðmælandi og ,,vonandi að takist að halda þessu áfram“. Ekki er 

komin reynsla á þetta fyrirkomulag og fróðlegt verður að fylgjast með framgangi mála 

þegar fjárframlögin hætta að berast og starfsfólk dregur sig út úr verkefnunum. 

Við mat á árangri verkefna þarf að líta til margra þátta. Einn viðmælenda 

minna komst svo að orði: ,, Þó að verkefni haldi ekki áfram þá getur verið að það sem 

var gert haldi áfram . . . eins og til dæmis menntaverkefni“. Áunnin lestrar- og 

skrifkunnátta heldur áfram að vera til staðar. Við mat á sjálfbærni verkefna þarf að líta 

til þess hvert lokamarkmið þeirra er. Annar viðmælandi nefndi að ef eingöngu á að 

byggja heilsgæslustöð og skila henni fullbúinni þá er markmiðinu náð þegar  

heilsugæslustöðin er tilbúin. Það er auðmælanlegt. Síðan má velta því fyrir sér hvort 

bygging heilsugæslustöðvarinnar hefur haft áhrif til hins betra á heilbrigði fólksins. 

Þannig mat krefst mun lengri tíma og íhuga þarf vel hvernig mælistikur eru notaðar. Í 

tengslum við sjálfbærni orðræðuna kemur viðmælandi inn á að það þurfi að aðstoða 

fólkið við að byggja upp eigin getu. Hann bendir á að þörf sé á menntuðu 
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heilbrigðisstarfsfólki ef málaflokkurinn á að skila árangri, svo hægt sé að tala um 

sjálfbærni og að áhrifa gæti til lengri tíma í samfélaginu. Viðmælandi minn heldur 

áfram og segir: 

 

Vandinn snýr fyrst og fremst að því að héraðið er ekki tilbúið að taka við 
[heilsugæslunni]. Þennan vanda þekkjum við hér á Íslandi sérstaklega á árum 
áður og jafnvel enn í dag. Erfitt getur verið að manna stöður lækna út á landi. 
Við byggjum ekki upp heilsugæslu ef ekki er aðgangur að heilsugæslu 
starfssfólki . . . Það er erfitt að fá menntaða sérfræðinga til að starfa á svona 
útsöðum. . . Þetta er ekki bara spurning um laun eða slíkt. Þetta snýst líka um 
lífsgæði . . . Valkostirnir eru betri annars staðar.  

 

Ljóst er að það þarf að huga að mörgu einkum í þessum stóru geirum eins og 

heilbrigðis- og menntageirunum sem eru stórir í löndum eins og Úganda með yfir 30 

milljónir íbúa ,,og okkar framlög því lítil á landsmælikvarða“ komst viðmælandi minn 

að orði. ,,Við [ÞSSÍ] setjum takmarkað fé í þróunaraðstoð. Þá er ekki að búast við að 

við lyftum einhverju Grettistaki“ bætti hann við. 

5.2 Umfang verkefnis og áherslur 
 

5.2.1 Umfang 
 
Samstarfið 
 
ÞSSÍ hefur komið að þróunarstarfi í Úganda frá aldamótum 2000, fyrst á sviði 

fiskimála, en frá árinu 2002 við fullorðinsfræðslu verkefni í Kalangala-héraði. Það 

kom fram hjá viðmælanda að útkoma þeirra verkefna hafði gefið góða raun. Í 

kjölfarið höfðu héraðsyfirvöld áhuga á að fá meiri aðstoð. ,,Við höfðum verið að 

vinna þarna í Kalangala . . . sem er afskekkt sveitarfélag og hafði fólkið þar ennþá 

áhuga á að fá meiri aðstoð við að bæta úr getu sinni til að veita þá þjónustu sem 

þegnarnir eiga rétt á“ útskýrði viðmælandi minn. Haustið 2006 hófst formlega 

stuðningur ÞSSÍ við byggðaþróunarverkefnið í Úganda. Það kom fram í viðtölum að 

verkefnið er viðamikið og nær til uppbyggingar, heilsugæslu, menntamála og 

stjórnsýslu héraðsins auk aðstoðar við mannvirkjagerð í fiskiþorpum og fræðslu til 

fiskimanna.  

 Úganda er á lista Sameinuðu þjóðanna yfir fjörutíu svokölluð LDC (e. least 

developed countries) eða LIC (e. low income countries), lágtekjulönd sem í daglegu 
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tali eru jafnan kölluð fátækustu ríki heims (UN, 2010c). Í stefnumiðum Íslands í 

þróunarsamvinnu kemur fram að þróunaráætlanir gegna lykilhlutverki við að tryggja 

eignarhald viðtökuríkja á verkefnum og í mótum samstarfs á milli aðila.  Stuðst er við 

heildræna nálgun að málaflokknum og leitað eftir samvinnu allra hlutaðeigandi aðila. 

Þróunaráætlanir eru langtímastefnumörkun og nauðsynlegt þykir að þær nái jafnt til 

efnahagslegra sem félagslegra þátta (Utanríkisráðuneyti, 2005)  

Fram kom í viðtölum að beiðni berst frá sveitarfélögum um stuðning sem 

síðan er tekin fyrir hjá ÞSSÍ og ef verkbeiðni er samþykkt þá hefst undibúningurinn 

sem í þessu tilviki tók um tvö ár. Samkvæmt því sem fram kemur í verklagsreglum 

ÞSSÍ (2005) eru ýmsar forkannanir gerðar til að kanna sjálfbærni verkefnis og áhrif 

þess á mismunandi hópa innan samfélagsins. Einn viðmælendi minn útskýrði nánar 

upphaf samstarfsins: 

 

Við höfum vissulega okkar starfsreglur og stefnur en þær koma meira við sögu 
í undirbúningi verkefna. . . . Þegar verkefni er valið þá setjum við okkar 
ákveðnu skilyrði . . . til þess að við séum tilbúin að styðja þau. Þar á meðal eru  
þessi þverfaglegu málefni sem við höfum alltaf lagt áherlsu á. 

 

Sérstaða svæðis  

Sérstaða Kalangala-héraðs er sú að um eyjasamfélag er að ræða. Þetta eru lítil þorp 

þar sem allt snýst um fiskveiðar eins og einn viðmælandi orðaði það. Drífa Hrönn 

Kristjánsdóttir (2010:2) bendir á að tekjur íbúa svæðisins eru hærri en landsmeðaltalið 

en aðgangur að þjónustu er lakari, einkum að grunnmenntun og heilsugælsu. Styrkur 

svæðisins telur hún að felist í umhverfi þess. Loftslag er hagstætt fyrir ýmis konar 

ræktun. Hófsöm fiskveiði í Viktoríuvatni býður upp á ýmsa möguleika. Veikleikar 

svæðisins felast hins vegar í erfiðri aðkomu að eyjunum og strjálar samgöngur valda 

talsverðri einangrun. Af þessu leiðir að framleiðslukostnaður er fremur hár og erfitt að 

komast á markað með vörur. Hún bendir á að ,,eyjasamfélögin líði almennt fyrir 

smæðina og einnig að þau verði hornreka í mikilvægum málaflokkun á borð við 

landbúnað“. Viðmælandi benti líka á að Kalangala–hérað hefði sérstöðu vegna þess 

að mun fleiri karlar eru íbúar héraðsins, einkum vegna farandverkavinnu í sambandi 

við fiskveiðar. Hann komst svo að orði: ,,Um er að ræða eyjasamfélag þar sem um 

einn þriðji íbúa er ekki fast búandi á eyjunum heldur kemur aðeins til að vinna, á 

vertíð“.  
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Vandinn greindur 

Undirbúningur verkefnis getur tekið talsverðan tíma. Þá er leitast við að greina þau 

viðfangsefni sem þörf er talin á að leysa. Í undirbúningsferlinu eru nokkur þrep.  

Þarfagreining er eitt þeirra. Hún er gerð á ýmsan máta. Þarfagreiningu er ætlað að ná 

til sem flestra segir viðmælandi og telur að huga þurfi að mörgu í því sambandi. Það 

fer eftir færni fólks í lestri og skrift. Sumir kunna ef til vill ekki að lesa og þá þýðir 

ekki að semja spurningarlista. Ekki er hægt að hafa greininguna rafræna. ,,Þá er reynt 

að fara út í samfélagið og fá fólk til að greina frá hverjar óskir þess eru“ útskýrir 

viðmælandi minn nánar. Það kom fram að stundum þarf að halda sérstaka 

kvennafundi til að ná fram hinum raunverulegu sjónarmiðum kvenna. ,,Stundum vilja 

þær ekki ræða skoðanir sínar, þarfir og vilja ef karlmenn eru í sama herbergi“ útskýrði 

viðmælandi minn. Annar viðmælandi minn gerði nánari grein fyrir 

undirbúningsferlinu: 

 

Ef fókið veit að það á eitthvað að fara að gerast. Þá hjálpar það því líka að 
fylgjast með því að það fái það sem á að fara að gera. Það upplýsist um leið. 
En auðvitað eru þetta stundum bara óskalistar. Það er mikilvægt að fólkið fái 
að segja hvað það vantar. Hver vandamál þess eru raunverulega. Stundum er 
þetta algerlega óraunhæft með tilliti til peninga. Þá þarf að fara að 
forgangsraða. 

 

Síðan er unnið úr þeim upplýsingum sem fram koma í þarfagreiningunum. Fram 

kemur í samtölum við viðmælendur að unnið er í alls konar vinnustofum. Hugsanlega 

er notuð svokölluð rökrammanálgun til að reyna að finna hin raunverulegu vandamál 

og hinir ýmsu möguleikar reifaðir um lausn þeirra. Viðmælandi bendir einnig á að 

huga þurfi að fjárhagnum og forgangsraða í því ljósi. Margir fundir eru haldnir þannig 

að þetta er tímafrekt. Hann bendir jafnframt á að áætlun um valddreifingu er í gangi í 

sveitarfélaginu. Telur hann nauðsynlegt að leggja áherslu á hana. Öll gögn þarf að 

vinna vel. Safna þarf upplýsingum og sýna fram á þörfina fyrir fjárveitingu til 

tiltekina mála. ,,Það þarf almennileg gögn til þess að geta aftur fengið peninga til 

framkvæmda“ komst viðmælandi minn að orði. Það kom fram að reynt er að ná til 

sem flestra í undirbúningsferlinu. ,,Verkefnið var undirbúið með þátttöku eins breiðs 

hóps hagsmunaraðila og mögulegt var“ sagði viðmælandi.  

Hlutfall karla og kvenna sem tók þátt í greiningarvinnu og undibúningi 

aðgerðaráætlana fyrir verkefnið 'logframe workshop' var nokkuð jafn. Það kemur fram 

í viðtölum að í alþjóðlegri þróunarsamvinnu er gert ráð fyrir að tekið sé tillit til kynja- 
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og jafnréttissjónarmiða. Við undirbúning verkefnisins í Úganda voru þessi sjónarmið 

tekin inn í undirbúningsferlið. Viðmælandi sagði mikilvægt að tillit sé tekið til 

jafnréttismála við gerð fjárhagsáætlunar, ,,að hún sé kynjuð“ og  átti með því við að 

skoða skiptingu fjárlaganna og hvaða áhrif þau hafa á kynin. Hann benti auk þess á að 

í raun og veru væru jafnréttissjónarmiðin rauður þráður í öllum undirbúningsferlinum. 

 

Á forsendum heimamanna  

Allt frá árinu 1997 hefur áætlun um eyðingu fátæktar (e. Poverty Eradication Action 

Plan, PEAP) verið í gildi í Úganda. Tíu árum síðar var áætlunin endurskoðuð og ný 

þróunaráætlun leit svo dagsins ljós árið 2008. Þar náðist viðtæk samstaða um hana 

meðal helstu veitenda þróunaraðstoðar og heimamanna (ÞSSÍ, 2008). Þróunaráætlun 

Úganda byggir á fjórum megin stoðum. Í fyrsta lagi að skapa aðstæður fyrir hagvöxt. Í 

öðru lagi styrkja góða stjórnsýslu og örgyggi þegnanna. Þriðja stoðin kveður á um 

bætta afkomu fátækra og sú fjórða á að bæta lífsgæði íbúanna og auka velferð þeirra 

(IMF, 2000). Eins og önnur héruð landsins hefur Kalangala-hérað eigin 

þróunaráætlun. Byggðaþróunarverkefnið í Kalangala-héraði byggir á meginstoðum 

þróunaráætlunar landsins. Unnið er að því vinna að bættu aðgengi að heilsugæslu, 

bæta barna- og mæðravernd og þjónustu við HIV smitaða. Ennfremur að vinna að því 

að koma á almennu grunnskólanámi á eyjunum. Stuðla að sjálfbærni umhverfisins, 

hreinu drykkjarvatni og styðja við uppbyggingu fiskiþorpa í héraðinu. ,,Vegna eðlis 

verkefnisins munu allir íbúar Kalangala-héraðs njóta góðs af því beint eða óbeint,  um 

45.000 manns“ (ÞSSÍ, 2007:49). 

 Þróunaráætlanir Úganda PEAP og PRSP eru vegvísar stjórnvalda á vegferð 

þeirra að vinna að settum markmiðum þar sem áhersla er lögð á valddreifingu og 

geirabundna nálgun. Veittur er tæknilegur og fjárhagslegur stuðningur við að hrinda 

áætlunum í framkvæmd á þeim sviðum sem verkefnið nær til (ÞSSÍ, 2006). Í 

samtölum kom fram að verkefnabundin nálgun er hins vegar sú aðferð sem ÞSSÍ 

styðst að öllu jöfnu við. Sú nálgun felur í sér að aðstoðinni er beint að einstökum 

afmörkuðum verkefnum á því sviði sem stofnunin veitir aðstoð. Ræður þar ef til vill 

mest smæð stofnunarinnar. Það getur þó verið kostur og auðveldað eftirfylgni og mat 

á verkefninu.  

Það kemur glöggt fram hjá viðmælendum að um stuðning við þróunaráætlun 

héraðsins  er að ræða. Einn þeirra komst svo að orði: 
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 [við] styðjum áætlanir og verkefni og starfsemi sem þegar er til staðar . . . . 
Þróunarsamvinna okkar byggist fyrst og fremst á því að við erum   
stuðningsaðilar. . . . Með héraðsstuðningnum er verið að byggja upp getu 
héraðsins til að geta séð um sín eigin mál.  
 

Svo sem þegar hefur komið fram eru fleiri verkefni í gangi í Úganda á vegum ÞSSÍ en 

hið svokallaða byggðaþróunarverkefni. Eitt þeirra er frumkvöðlafræðsla. Það er 

áhugavert að frumkvöðlafræðsla hefur höfðað sterkt til kvenna. Stór hluti af vinnu 

þeirra er á þessum 'informal market' benti viðmælandi á. Þótt að margar konur taki 

þátt í frumkvöðlastarfi er hlutur þeirra rýr í formlegum fyrirtækjarekstri (ÞSSÍ, 2009). 

5.2.2 Marghliða stuðningur 
Í verkefnasamningi (e. project document) verkefnisins er ítarleg lýsing á umfangi 

verkefnis og hefur Þórainna Söbeck tekið saman góða skýrslu um stuðning ÞSSÍ við 

byggðaþróunaráætlun Kalangala-héraðs (2008). 

 

Stjórnsýslan 

Í samantekt Þórarinnu Söbeck er fjallað um stuðning við stjórnsýsluþátt verkefnisins 

þar sem stefnt er að uppbyggingu innviða, stuðningi við skilvirkari stjórnsýslu, bættri 

upplýsingaöflun og áætlanagerð. Hluti verkefnis lýtur að þekkingaruppbyggingu 

starfsfólks héraðsins. Það kom fram í samtölum við viðmælendur að um nokkur stig 

er um að ræða í stjórnsýslunni. Þar er meðal annars aðstoðað við áætlanagerð og 

veitingu fjármunanna. Einn viðmælandi orðaði það þannig að: ,,Það er verið að styðja 

héraðsstjórnina í að byggja upp getu til að geta séð um sín eigin mál“. 

 

Fiskimál, vatns- og hreinlætismál 

Þrátt fyrir að Úganda liggi hvergi að sjó er það samt stærsti fiskútflytjandi í Afríku. 

(Ágústa Gísladóttir, 2005). Starfsemi innan fiskimálageirans felst í stuðningi við 

sjálfbærar fiskveiðar. Einn viðmælandi tók fram að stuðningur væri við gæðamál 

fiskafurða og benti á það hefði bæði næringarlegan og fjárhagslegan ávinning í för 

með sér. Einnig er stuðningur veittur við að byggja upp löndunaraðstöðu í nokkrum 

völdum fiskiþorpum með áherslu á aðgang að hreinu vatni, hreinlætisaðstöðu og 

förgun sorps. Hugmyndin er að þetta verði nokkurs konar fyrirmynd annarrra 

fiskiþorpa í framtíðarskipulagi héraðsins (Þórarinna Söbeck, 2008). Viðmælandi benti 

á að huga þyrfti að mörgu í tengslum við uppbyggingu varanlegrar búsetu eða nýrra 
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þorpa til dæmis að þau séu ekki of nærri vatnsborðinu. Huga verði að hvernig farið er 

með úrganginn og aðgangi að hreinu vatni. ,,Það skiptir líka máli hvernig fólk hefur 

það og hvernig það býr“ bætti hann við. 

,,Áherslan hefur aukist á markaðssetningu fiskafurða samfara áherslunni á 

gæðamálin“ sagði einn viðmælenda. Hlutverk kvenna í tengslum við fiskimálin er 

talsvert eftir að fiski hefur verið landað, einkum í tengslum við verkun afla og 

viðskipti með afurðir. Drífa Hrönn Kristjánsdóttir (2010:2) verkefnastjóri 

byggðaþróunarverkefnisins bendir á að sjá megi samfélagsbreytingar þegar hægt er er 

að fá hreint og ómengað vatn og segir: ,,Mannlífið verður allt heilbrigðara“. Hreint 

vatn skiptir ekki hvað síst máli fyrir konur og störf þeirra sem mörg tengjast 

vatnsburði. ,,Hreint vatn hefur líka mikil áhrif á heilsu barna sem braggast og standa 

sig betur í skólanum og öllum í þorpinu líður betur almennt betur“ segir hún. 

 

Menntun 

Stuðningur ÞSSÍ í menntageiranum snýr að þjálfun kennara og skólastjórnenda á 

ýmsum sviðum skólastarfs auk stuðnings við uppbyggingu grunngerðar þess. Einnig 

að virkja foreldra í skólastarfi og hvetja þannig til að fleiri börn sæki grunnskóla og 

útskrifist þaðan (Þórarinna Söbeck, 2008). Áherslan breyttist aðeins í menntamálum 

árið 2009. Stuðningurinn beinist nú meira beint að grunnskólanum og að afhendingu 

námsefnis og fleira því tengdu. Áfram er stutt við íþróttir, dans leiklist og tónlist sem 

eykur verulega upplifun nemenda af skólastarfi (ÞSSÍ, 2009). Í samtölum við 

viðmælendur kemur fram að þarna eru um áttatíu eyjar og skólar á sex þeirra. 

Starfsemin ÞSSÍ hefur meðal annars falist í uppbyggingu heimavista og skólaeldhúsa. 

Um langtímaverkefni er að ræða og ekki er hægt að meta raunverulegan árangur fyrr 

en að nokkrum tíma liðnum fyrir utan hinn auðmælanlega hluta sem eru 

byggingarnar. Þó má benda á að í viðtali við Drífu Hrönn Kristjánsdóttur (2010:2) 

kemur fram að á fjórða ári byggðaþróunarverkefnisins má greina merkjanlegan 

árangur af stuðningi við skólastarfið. Þar segir hún meðal annars: 

 

Þar erum við að sjá fleiri krakka koma í skólann, þau fá betri aðbúnað, hærri 
einkunnir og dregið hefur úr brotfalli nemenda. Einnig höfum við stuðlað að 
því að þau fái kennslu í listgreinum og stundi íþróttir en gegnum íþróttastarfið 
hafa börnin hér líka haft tækifæri til, oft í  fyrsta sinn, til að ferðast um Úganda 
og ég tel að þessi reynsla barnanna komi til með að skila miklu inn í 
samfélagið hér í Kalangala, þ. e. að hér á eyjunum ílendist fólk með góða 
menntun. 
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Konurnar í Kalangala-héraði hafa verið duglegar að mæta í fullorðinsfræðsluna. 

Viðmælandi taldi að fullorðinsfræðslan hefði mikið að segja í valdeflingu jafnt 

kvenna sem karla. Um er að ræða svokallaða hagnýta fullorðinsfræðslu. Þar sem til 

dæmis er fléttað inn í fræðsluna hagnýtum upplýsingum um umönnun barna og 

mannréttindi. Það kemur fram í samtölum að fleiri konur sækja fullorðinsfræðslu enn 

karlar og að reynt er að fá karlana meira inn í fullorðinsfræðsluna. Einnig kom fram  

að ráðamenn hafi verið framsýnir í því að hvetja stúlkur til skólagöngu. 

Grunnskólamenntun stendur öllum til boða að kostnaðarlausu fyrir utan námsgögn. 

Samt sem áður er ekki skólaskylda. Í samtölum við viðmælendur kom fram að það 

skiptir líka máli að koma á fót heimvistum fyrir bæði kynin því það getur verið 

hættulegt fyrir börn frá afskekktum svæðum að þurfa að fara um langa veg í skóla. 

Skólasókn á eyjunum var fremur bágborin en hefur aukist með stuðningi ÞSSÍ. Hins 

vegar eru færri stúlkur sem stunda nám í framhaldsskóla bendir viðmælandi á. 

 

Heilbrigðismál 

Stuðningur ÞSSÍ í heilbrigðismálum felst í þjálfun starfsfólks í ýmsum þáttum 

grunnheilsugæslu til að vinna við hlið heilbrigðisstarfsfólks. Leitast er við að virkja 

fullorðinsfræðsluleiðbeinendur í þeirri vinnu. Einkum er leitað að fólki sem er í 

góðum tenglsum við þorpsbúa. Auk þess er leitast við að laga aðgengi íbúa að 

grunnheilbrigðisþjónustu meðal annars með skipulagningu reglulegra vitjana í þorpin. 

Einnig á að bæta starfsaðstöðuna og auka möguleikana á notkun  rafmagns og vatns 

(Þórarinna Söbeck, 2008). Viðmælandi gat þess að Aids væri afar stórt vandamál í 

fiskimanna samfélögum eyjanna. Aðspurður sagði hann að reynt væri að styrkja 

sveitarfélögin  til að nýta sér aðstoð þeirra fjölda samtaka sem starfa við málaflokkinn 

og sækja í fjölþjóðasjóði til lausnar á þessum vanda.   

Vandinn í tengslum við heilbrigðismálin felst fyrst og fremst í því að héraðið 

er í raun og veru ekki tilbúið til að taka við málaflokknum einkum vegna skorts á 

menntuðu starfsfólki.  Að sögn viðmælenda er reynt að mæta þessum vanda með því 

að sjá til að heilbrigðisfulltrúi sé í þorpunum. Aðili sem fengið hefur grunnþjálfun í 

heilsugæslu.  
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5.2.3 Sjónum beint að konum 
ÞSSÍ leggur áherslu á kynja- og jafnréttismál. Þau eru talin ein af stoðum íslenskrar 

þróunarsamvinnu. Í ræðu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur (2007) fyrrverandi 

utanríkisráðherra á Alþingi um endurskipulagningu þróunarsamvinnu undirstrikar hún 

enn frekar að leggja beri áherslu á málefni kvenna og barna. Megináhersluna telur 

ráðherrann fyrrverandi að leggja beri á menntun, heilsugæslu, jafnrétti kynjanna og 

sjálfbæra þróun. Það eru nú fimm ár síðan stefna ÞSSÍ í jafnréttismálum (2005) kom 

út. Árið 2009 var sett fram jafnréttisáætlun sem kveður nánar á um jafnan rétt og 

stöðu kynjanna sem og samþættingu þessara sjónarmiða í starfi og stefnumótun 

stofnunarinnar (ÞSSÍ, 2009).  

 Kynjamisrétti fyrirfinnst alls staðar. Birtingarmyndir þess geta verið 

mismunandi og fer það eftir aðstæðum. Nefna má sem dæmi um stöðu kvenna í 

þróunarlöndum að hlutfall þeirra meðal fátækra er hærra en karla. Tekjur þeirra eru 

lægri en karla. Þátttaka þeirra í stjórnmálum er minni enn hjá körlum. Lagaleg réttindi 

kynjanna eru ekki jöfn í neinu þróunarlandi og víða hafa þær ekki sama rétt til 

landnýtingar (Hunt, 2004). Þessi atriði eru vísbending þess að tilefni sér til að beina 

sjónum að þörfum kvenna og þróunarsamvinnu. Það eru vissir grundvallar þættir sem 

þurfa að vera til staðar til að auka megi hlut kvenna. Þeir lúta hvort tveggja í senn að 

umhverfis- og stofnanalegum þáttum. Gagnlegt er í þessu samhengi að hafa í huga 

þúsaldarmarkmið S.Þ. Sérstaklega möguleikan á heilsugæslu til að bæta heilsufar 

kvenna og mæðra. Jafnframt því að draga úr barnadauða. Auk þess mætti nefna 

grunnmenntun. Það kemur fram í ársskýrslu ÞSSÍ að í Úganda tryggir stjórnarskráin 

jafnræði milli karla og kvenna með lögum á sviði stjórnmála, félagslegra málefna og 

menningarlífs. Því er höfð hliðsjón af samþættingu kynjasjónarmiða í öllum 

verkefnum stofnunarinnar (2008:52). Einn viðmælandi minn tók fram að kynja- og 

jafnréttissjónarmið væru höfð í huga og að ,,mörg ráðuneyti í Úganda eru með 'gender 

mainstreaming' hjá sér“. Þannig að ætla má að opinberir aðilar hafi tileinkað sér 

ríkjandi hugmyndir um málefni kynjanna. Annar viðmælandi komst svo að orði: ,,Sýn 

og viðhorf hins ráðandi afls skipta máli“ og vísar til opinberra valdhafa hverju sinni. 

Hann benti ennfremur á að þannig hefði náðst að laga kynjahlutfallið í skólanum. Hið 

opinbera borgar fyrir vissan fjölda barna í skólum og ákveðinn hluti þeirra verður að 

vera stúlkur. Þannig skiptir máli til hvers fjármunum er ráðstafað og hver fer með 

ákvörðunarvaldið. Til gamans má geta þess sem einn viðmælanda minna greindi frá, 



  

 75 

að í Kalangala-héraði er héraðsstjórinn kona. Flestir deildarstjórar eru karlar að 

undanskildum deildarstjóra menntamála. 

,,Í upphafi starfsins í Úganda var áherslan einkum á konur í gegnum 

fullorðinsfræðsluna sem hafði að markmiði að ná til kvenna,“ komst viðmælandi að 

orði í tengslum við umræðuna um áhersluna á konur í þróunarstarfi. Lestrar- og 

skriffærni sem og talnalæsi eru allt mikilvægir liðir í fullorðinsfræðslunni. 

Nauðsynlegt þykir þó að skoða þessa þætti í víðara samhengi og leitast þannig við að 

efla möguleikann á fjölbreyttari tekjuöflun (ÞSSÍ, 2009). Það kom fram í samtölum 

við viðmælendur að áherslan á málefni kvenna á að vera á öllum sviðum. Með 

hliðsjón af því hvar áherslan liggur helst á málefnum kvenna í starfinu kom fram hjá 

viðmælanda: ,,Auðvitað eru verkefni sem að mestu nýtast konum eins og á sviði 

heilbrigðismála þar sem verið er að hugsa um mæður og börn“. Allir viðmælendur 

nefndu að áhersla væri á konur í menntamálunum. Einkum fullorðinsfræðsluna sem 

gagnast þeim vel. Því þær konur sem lært hafa að skrifa og lesa hvetja frekar börn sín 

til náms sem er lykilinn að virkri þátttöku í samfélaginu. Vatns- og hreinlætismál, 

fiski- og landbúnaðarmál bar einnig á góma. Það er mikilvægt að skilgreina hvað á að 

fara að gera sagði einn viðmælenda ,,því í sveitarsamfélögum skipta heilbrigðismálin 

og menntamálin miklu máli fyrir konur. Einnig auknir lífsviðurværis möguleikar eða 

leið á nýjan markað“ bætti hann við. 

5.2.4 Hið kvenlæga sjónarhorn  
Eins og víðast hvar annars staðar eru hlutverk karla og kvenna ólík í Úganda. Kynin 

bera heldur ekki í brjósti sömu væntingar til lífsins. Konur í Kalangala-héraði sinna 

hefðbundnum kvennastörfum. Þær fæða og annast um börn og bú sækja vatn og 

eldivið. Karlar eru fyrirvinnur og drengir hafa forgang í framhaldsskólanám 

(Þórarinna Söbeck 2008).  ,,Staða kvenna í Kalangala er fremur veik“, segir Drífa 

Hrönn Kristjánsdóttir (2010:3). Þær eru fátækari en karlar og ólæsi meira meðal 

þeirra. Það hefur síðan áhrif á möguleika þeirra til að afla sér tekna. Í samtölum við 

viðmælendur kom fram að ólæs einstaklingur getur ekki verið virkur í samfélaginu og 

sjáfstraust hans er lítið auk þess sem samfélagið hefur 'stigma' gagnvart fólki sem ekki 

hefur þessa færni. Drífa Hrönn Kristjánsdóttir segir að konum í eyjasamfélaginu sé 

,,illa sinnt varðandi heilbrigðismál og aðgengi að getnaðarvörnum“. Hjá einum 

viðmælanda kom fram að lausung væri í hjónaböndum og mikill drykkjuskapur karla. 
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,,Aids er ofboðslega stórt vandamál þarna“ sagði hann ,,og HIV smit er langt yfir 

meðaltali á landsvísu“. Öll þessi atriði hafa áhrif á stöðu kvenna í samfélaginu.  

Stundum er talað um að vissir meninngarbundnir þættir, siðir og hefðir kunni 

að standa í vegi fyrir þátttöku kvenna í  þróunarverkefnum. Það getur verið erfitt að 

snúa eða breyta venjum. Í því sambandi má nefna að í ársskýrslu ÞSSÍ (2008:52) segir 

að aldagamlar hefðir hafi hindrað hóp kvenna í að sækja sér grunnmenntun. Crew og 

Harrison (2006) benda á það sjónarmið að vernda beri þann menningarlega tálma 

fremur en að leitast við að yfirstíga hann. Með því að ögra rótgrónum hefðum í 

samskiptum kynjanna gæti það valdið félagslegu umróti og haft áhrif á útkomu 

verkefnis. Þórarinna Söbeck (2008) bendir á að veiðar kvenna er forboðnar í 

Kalangala-héraði. Samfélagið trúir því að fiskistofnar í vatninu hverfi fari kona til 

veiða. Aðspurður taldi einn viðmælanda minna að menningarbundnir þættir væru ekki 

hindrandi, ,,ekki á þessu svæði“ sagði hann.  Annar viðmælandi taldi að almennt séð 

væri áherslan mikil á þátttöku kvenna í Úganda. Lengi hefur verið lögð áhersla á gera 

þær virkari almennt í samfélaginu. Hann taldi að almennt séð væru ekki miklar 

hindranir í sjálfu sér. ,,Þær séu auðvitað til. Það er örugglega mun auðveldara [að 

samþætta kynja-og jafnréttisjónarmiðin] í Úganda heldur en víða annars staðar,“ að 

hans mati. Viðmælandi minn lagði áherslu á að þegar verið væri að fjalla um kynja- 

og jafnréttismál þurfi að gera sér grein fyrir því að þróunarsamvinna í dag: ,,byggist 

fyrst og fremst á því að við erum stuðningsaðilar“.  Hann hélt áfram og benti á 

mikilvægi þess að styðja við áætlun, verkefni og starfsemi sem þegar eru til staðar í 

landinu. 

Allir viðmælendur eru sammála um að jafnréttismál eigi að vera ríkjandi í 

þróunarstarfinu. Einn benti á að í kjölfar jafnréttisstefnu ÞSSÍ og almennrar umræðu í 

íslensku samfélagi um þessi mál væri ,,mikið fókuserað á konur“. Annar sagð að ÞSSÍ 

hefði góða stefnu í jafnréttismálum og útskýrði nánar stöðuna í málefnum kvenna á 

eftirfarandi hátt: 

 

Það verður þó að segjast eins og það er að ekki hefur verið mikill árangur. 
Enda er þetta langhlaup. Þetta á kannski við flestar stofnanir sem vinna að 
jafnréttismálum. Það eru all flestar þjóðir með samþættingu kynja- og 
jafnréttisjónarmiða. þegar farið er að skoða nánar hefur árangur ekki verið 
mikill. Þetta tekur líka langan tíma. 
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Annar viðmælandi nefndi að það væri misjafnt hvernig gengi að framfylgja 

jafnréttismálum: ,,Við reynum eins og við getum til þess að styðja og ýta við 

jafnræði“. Sambærilegt viðhorf kemur fram í grein Þórdísar Sigurðardótur og Ágústu 

Gísladóttur ,,Auður í Afríku- og systur hennar“. Þar kemur fram að ÞSSÍ hefur 

jafnréttismál að leiðarljósi. Þó hefði reynslan sýnt að samhengi milli stefnu og 

framkvæmdar er ekki alltaf fyrir hendi. Stefnunni þarf að fylgja fast eftir telja þær. 

Ennfremur að tryggja aðkomu beggja kynja á öllum stigum verkefnisins (2010:11). 

Flestir viðmælendur nefndu að verkefnið er unnið á forsendum heimamanna og að 

Úganda hefur sína jafnréttisstefnu. Einn sagði að land sem þegið hefur þróunaraðstoð 

svona lengi hefði sína jafnréttisstefnu. Gjafalöndin hefðu þegar aðstoðað við það starf. 

Annar sagði að reynt væri með kynjagleraugun á nefinu og koma til móts við jafnt 

hlutfall í nefndum og öðru slíku. Sífellt er verið að leita leiða til að framfylgja þessum 

málum. Í kjölfar aukinnar umræðu er sjónum nú beint að ýmsum málaflokkum er 

konur varða. Í því sambandi nefndi einn viðmælandi atriði eins og ofbeldi gegn 

konum og að styðja við það sem kallað er kvennamálaráðuneyti þar sem þau eru til 

staðar. Einnig koma fram að í endurskoðun verklagsreglna og að einhver einn bæri 

ábyrgð á málaflokknum. Sennilega er það rétt eins og einn viðmælandi minn orðaði 

það: ,,þú verður að trúa því að þetta hafi einhver áhrif“ með þeirri skírskotunar að þá 

væri auðveldara að framfylgja markmiðunum.    
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6. Umræður  
 
Í upphafi var lagt upp með tvær rannsóknarspurningar. Hinn fyrri lýtur að því hvað 

byggðaþróunarverkefni eru. Sú síðari snýr að því hvar áherslan á málefni kvenna 

liggur og hvernig þau gagnast konum þróunarlanda.  

6.1. Byggðaþróunarverkefni. 
Frá þeim tíma sem byrjað var að nota þróunaráætlanir í þróunarsamvinnu hefur 

áherslan verið lögð á að styrkja eignarhald heimamanna á þróunarverkefnum með 

mismunandi árangri. Það sem einkum er talið standa í vegi eru flókin valdasamkipti  

ólíkra aðila. Annars vegar á milli stjórnvalda viðöku- og gjafaríkja og hins vegar milli 

héraðsstjórna og íbúa. Samt sem áður hefur verið bent á að þar sem ákveðin pólitísk 

forysta ríkir eins og í Úganda nú um sinn hefur það stuðlað að meira eignarhaldi og 

aukinni þróunarsamvinnu (Nkombo, 2008) 

 Gögn mín sýna að hugtökin eignarhald, þátttaka og sjálfbærni eru samofin 

ríkjandi hugmyndafræði byggðaþróunarverkefna. Þátttökunálgun hefur notið vaxandi 

fylgis í þróunarsamvinnu undanfarna áratugi bæði hjá þróunarstofnunum og frjálsum 

félagasamtökum. Gjarnan er litið til skrifa Chambers (1997) þegar fjallað er um 

þátttökuaðferðina. Í grófum dráttum miðast hún við að auka þátttöku þeirra sem eru á 

jaðrinum í félagslegu- og efnahagslegu tilliti. Með því aukast líkur á að fólk geti sjálft 

haft eitthvað að segja um ákvarðanir er varða líf þess og umhverfi. Því þeir sem horfa 

á vandann utan frá skynja hann á annan hátt. Í ljósi þessara hugmynda Chambers er 

rökrétt að hugleiða hvort það náist til sem flestra hópa fólks á svæðinu. Það liggur i 

hlutarins eðli að ekki eru allir jafnt í stakk búnir til að taka þátt. Bent hefur verið á að 

fátækt fólk hafi lítinn frítíma og hagur af þáttttöku liggur ekki alltaf ljós fyrir. Í 

gögnum mínum kom fram að reynt er að stuðla að þátttöku breiðs hóps fólks. 

Ennfremur eru haldnir sérstakir kvennafundir ef svo ber undir. Einnig kom fram að 

valddreifing er ein af þeim leiðum sem stjórnvöld í Úganda hafa tekið upp til að 

tryggja þátttöku íbúa í málefnum er varða héraðið og héraðsyfirvöld. Þannig er leitast 

við að færa hluta ákvörðunarvalds frá opinberum stofnunum sem og þeirri 

þróunarstofnun sem fjármagnar verkefnið. Það er til lítils að að leita til ólíkra hópa og 
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veita þeim síðan ekki vald til þess að hafa eitthvað að segja um áhrif ákvarðanatöku 

við framkvæmd verkefnis (Guðrún Haraldsdóttir, 2005, Iceida, 2006). 

 Aðferðafræði þátttökunálgunar getur verið ýmis konar. Nelson og Wright 

(1995) tala um tvenns konar leiðir í þátttökunálgun. Annars vegar þátttökunálgun sem 

aðferð og í því tilviki er vísað til samvinnu á milli aðila í skipulagningu og 

framkvæmd verkefnis. Hins vegar er litið á þátttökunálgun sem markmið og þess að 

heimamenn skilgreini vandann og séu framkvæmdaraðilar. Í raun má telja, í samræmi 

við gögn mín að byggðaþróunarverkefnið í Úganda falli að báðum þessum 

skilgreiningum. Sérstaklega er tekið fram í opinberum gögnum að áherslan er á  

þátttöku í öllu ferli samstarfsins og öll framkvæmd þess sé í höndum staðaryfirvalda 

(ÞSSÍ, 2008).   

 Sjálfbær þróun hefur verið leiðarstef í þróunarsamvinnu um árabil. Merking 

hugtaksins er margræð. Í upphafi ritgerðar var gerð grein fyrir þróunarhugtakinu og 

þar kom fram að þróun snýst í grundvallaratriðum um breytingar til batnaðar (Slim, 

1996). Sjálfbær þróun samkvæmt því felur í sér að viðhalda breytingunum. Sú 

skilgreining sem oftast er vísað til er að finna í Brundtland-skýrslunni svokölluðu. 

Þórdís Sigurðardóttir (2007) vísar til skýrslunar þar sem fram kemur að sjálfbær þróun 

er skilgreind sem þróun sem mætir þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum (1987:43). Hvað varðar 

byggðaþróunaverkefnið í Úganda má telja að sjálfbærni í vistfræðilegum skilningi 

orðsis megi sjá í auðlindastýringu í tengslum við fiskveiðar og gæðamál í fiski. Það 

kemur fram í opinberum gögnum að verkefninu sé ætlað að stuðla að sjálfbærri 

gæðafiskframleislu (ÞSSÍ, 2010). Einnig má telja uppbyggingu löndunaraðstoðu og 

eflingu búsetuskilyrða sem og vatnsmálin séu allt skref í átt að sjálfbærni 

verkefnisins. Í viðtali við Drífu Hrönn Kristjánsdóttur kemur fram að hreint og 

ómengað vatn breytir lífinu í þorpunum á svipstundu og skapar meiri festu í 

samfélaginu (2010:2). Einnig mátti greina í gögnum hugsunina hjá viðmælendum um 

það að vera vakandi yfir umhverfismálum og loftlagsbreytingum. Lokamarkmið 

þróunarstarfs er að skilja eftir starfsemi sem er arðbær og heimamenn sjái um þau 

störf sem sinna þarf. Það kom fram hjá viðmælenda að sjálfbærni fælist í að styðja 

heimamenn við að byggja upp getu til að taka við. Hann komst svo að orði: ,,. . . ef 

við tölum um sjálfbærni þá þýðir það að þeir sem þú ert að starfa með og aðstoðar, að 

þeir byggi upp sína getu til þess að geta tekið við“. Grunnhugmyndin að baki 
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sjálfbærri þróun er að ganga ekki óhóflega á auðlindir jarðar.  Merkingin hefur síðan 

verið yfirfærð á fleiri svið. Það kemur glögglega fram ef litið er til menntamálanna.  

 Í niðustöðum kemur fram að áhersla er á efla mannauð með ýmis konar 

fræðslu. Í því sambandi er vert að vekja athygli á þeirri staðreynd sem fram kom í 

gögnum mínum, að þó þróunarverkefni hætti getur áhrifa þeirra gætt áfram í annarri 

mynd. Hér eru verkefni á sviði menntamála einkum höfð í huga. Þorvaldur Gylfason 

segir að menntun borgi sig og bendir á að hún skili yfirleitt álitlegum arði, jafnvel 

meiri en önnur fjárfesting og er ólíklegri til að mistakast. Hann orðar þetta á skýran 

hátt og segir: ,,Menntun fer næstum aldrei forgörðum: hún verðum næstum aldrei 

aftur tekin“ (2004:7). Gögnin sýna að áhersla er lögð á menntun einkum í 

fullorðinsfræðslu. Þar sem hagnýtri fræðslu er fléttað saman við. Þau verkefni hafa 

mælst vel fyrir og konur verið duglegar að mæta. Áhersla á grunnmenntun kvenna 

hefur öðlast sess í umræðunni um konur og þróun. Virðist það vera málaflokkur sem 

flestir geta sameinast um. Sjöfn Vilhelmsdóttir (2004) segir að konur með fjögurra ára 

grunnmenntun nýti sér betur þá samfélagslegu þjónustu sem þeim stendur til boða. 

Einnig hefur það áhrif á hvernig börnum þeirra vegnar í skóla.  

Niðurstöður sýna að byggðaþróunarverkefni fela í sér marghliða stuðning sem 

nær til félags- og efnahagslegra þátta en það er grunnhugmyndin að baki  

byggðaþróunarverkefnum. Byggðaþróunarverkefni ÞSSÍ taka mið af hugmyndafræði 

alþjóðlegra þróunarsamvinnu sem kristallast einkum í þúsaldaryfirlýsingunni og 

áhersluatriðum Parísaryfirlýsingarinnar. Bæði þúsaldarmarkmiðin og 

byggðaþróunarverkefnin styðja við marga þætti og þannig má ná fram víðtækari 

áhrifum. 

6.2 Konur og byggðaþróunarverkefni 
Síðari rannsóknarspurningin lýtur að konum og þróun og þó sérstaklega með tilliti til 

byggðaþróunarverkefna. Í upphafi þróunarsamvinnu var engin sérstakur gaumur gefin 

málefnum kvenna. Kvennaáratugur Sameinuðu þjóðanna markaði hins vegar þáttaskil 

í þróunarstarfi þar sem meira tillit var tekið til stöðu kvenna í þróunarlöndum. Konur 

höfðu verið sniðgengnar í þróunaraðstoðinni fram að þeim tíma og ekki notið góðs af 

þeim peningum sem veitt var til hennar. 

Áhrifa femínismans fór að gæta í alþjóðlega þróunarsamfélaginu á áttunda 

áratugnum. Upphaf aukinnar umræðu um konur og þróun er gjarnan rakin til annarrar 

bylgju hans sem fram kom á því tímabili. Þá litu nálganir á borð við WID dagsins ljós. 
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Takmarkaður árangur þeirrar nálgunar leiddi til þess að áherslunni var breytt frá 

konum yfir í kyn eða kyngervi. Breytingin frá konum yfir í kyngervi hefur í raun ekki 

haft mikið að segja. Áherslan er samkvæmt Chant og Gutman (2006) lögð áfram á 

konur. Þau telja að annað og meira þurfi að koma til eins og að breyta valdatengslum 

og formgerð þróunarstofnanna auk þess að taka tillit til beggja kynja (Chant og 

Gutmann, 2006). Frá því að GAD kom fram hefur það verið hið ráðandi viðmið í 

málefnum kvenna í þróun ásamt áherslunni á samþættingu hinna kvenlægu og 

kynjamiðuðu sjónarmiða í verkefni. Það eru vissar forsendur sem verða að vera til 

staðar svo samþættingar aðferðin takist eins og vel skipulagðar stofnanir, þátttaka 

mismunandi hópa og pólitískur vilji. 

Stefna ÞSSÍ í jafnréttismálum er skýr en fram kemur í gögnum að sitt hvað er 

að hafa stefnu og annað að framfylgja henni. Einnig er á það bent að leita þurfi leiða 

til að tryggja að henni sé fylgt eftir. Í jafnréttisstefnunni er þess getið að hún verði 

endurskoðuð reglulega í ljósi úttekta á árangri hennar. Verkefnaval ÞSSÍ hefur breyst 

á þann hátt að meiri fjármunum er nú varið til fullorðinsfræðslu og menntunarmála. 

Þess í stað hefur heldur dregið úr framlögum til verkefna sem krefjast meiri 

sérhæfingar og tækni eins og í fiskvinnslu og útgerð (Kristín Loftsdóttir og Helga 

Björnsdóttir, 2008). Guðrún Haraldsdóttir (2005) hefur bent á að algengt sé að 

þróunarverkefni í fiskimálum byggi á þeirri hugmynd að fiskimál séu mál karla. Hvað 

varðar fiskimálasvið verkefnisins í Úganda benda gögn til þess að hlutverk kvenna í 

tengslum við vinnslu fiskafurða og markaðssetningu þeirra hafi heldur aukist.  

Úganda er land sem þegið hefur mikla þróunaraðstoð um árabil. Árangur af 

því starfi hefur komið fram og er jafnvel litið til þróunarstarfs Úganda í því sambandi. 

Einkum sem fyrirmynd að árangursríku starfi hvað varðar jafnréttismálin í 

lagasetningu og stefnumörkun í kynja- og jafnréttismálum (Oxfor Policy 

Manegement, 2008). Gögn mín gefa til kynna að almennt séð sé áhersla lögð á 

málefni kvenna í Úganda en ekki er hægt að draga ályktanir um framkvæmdina af 

þeim gögnum sem til staðar eru. Til þess þyrfti að gera vettvangsathugun til að afla 

frekari gagna.  Telja verður þó að enn sé langt í land í kynja- og jafnréttismálum ef 

skoðaðar eru tölur frá UNDP. Úganda raðast í 131 sæti af 157 á þeim skala er metur 

stöðuna í kynja- og jafnréttismálum28. 

                                                
28 UNDP. (2009). Humand development  report. 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Table_J.pdf. 
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 Heilbrigðismálin skipta konur miklu máli enda heilsufarsvandi oft tengdur 

meðgöngu og fæðingum. Gögn mín benda til þess að heilsugæslan standi höllum fæti 

einkum hvað varðar skort á faglæðu starfsfólki. Hún er engu að síður mikilvæg fyrir 

konur og börn þeirra. Þrátt fyrir framfarir sem orðið hafa í landinu á sviði 

heilbrigðismála látast 16 konur á dag af barnsförum eða fylgikvilla meðgöngu. 

Mæðradauði hefur þó dregist saman og fallið úr 527 dauðsföllum í 435 miðað við 

100,000 fæðingar. Talið er að koma megi í veg fyrir um 60% dauðsfalla tengdum 

barnsburði með tiltölulega einföldum aðgerðum (Nabusoba, 2010). Annar 

heilbrigðisvandi sem snertir konur mikið er HIV smit. Þær eru taldar vera um 57 % 

HIV smitaðra í landinu, einkum ungar konur (AVERT, 2010). Úganda hefur hlotið lof 

fyrir vaxandi hagvöxt og árangur í baráttunni gegn fátækt. Þrátt fyrir sláandi tölur um 

stöðu í heilbrigðismálum kvenna. Um 9% af fjárlögum landsins fara til 

heilbrigðismála og talið er að mæðraverndin líði mest fyrir það (Nabusoba, 2010).  

Stuðningin við heilbrigðismálin í byggðaþróunarverkefninu felst einkum í 

uppbyggingu innviða  og þjálfun starfsfólks (ÞSSÍ, 2009:47). Það er grunnurin að 

starfinu því til að hægt sé að veita viðunandi heilbrigðisþjónustu þurfa ákveðnir 

grunnþættir að vera til staðar. Í gögnum var bent á að svæðið er afskekkt og 

samgöngur lélegar og oft um langan veg að fara. 

Íslensk þróunarsamvinna hefur varað í rúmlega fjóra áratugi og hefur 

stefnumótun og aðferðafræði þróast í takt við breytingar í alþjóðlegri 

þróunarsamvinnu. Þúsaldarmarkmiðin eru meginviðmið í þróunarsamvinnu og voru 

þau skoðuð með hliðsjón af málefnum kvenna. Þau snúa að mörgum þáttum sem áhrif 

hafa á líf fólks. Nú styttist óðum sá tími sem gefinn var til að uppfylla þau. Þó 

ýmislegt hafi áunnist í málefnum kvenna þróunarlanda hallar enn á réttindi þeirra.  

Hvað er til ráða í því sambandi? Því er ekki svarað í einni hendingu hér frekar 

en annars staðar en varpað er fram hugmyndum fræðimanna um hvernig bæta megi 

hag kvenna þróunarlanda. Málefni kvenna tengjast oft umræðunni um vald, 

hugleiðingum um hver hefur valdið og hvar ákvarðanir eru teknar. Crew og Harrison 

(1998) telja rétt að skoða hvernig valdatengslin eru. Jafnframt leggja þær áherslu á að 

framfylgja hugmyndafræðinni sem sett hefur verið fram. Í niðurstöðum mínum kom 

fram að það sé stefnan að styðja við jafnréttismálin og efla stöðu kvenna.  Það er hinn 

hugmyndafræðilegi grunnur sem byggja þarf ofan á. Mikil  þörf er á því að fundin 

verði aðferðafræði sem hentar til eftirfylgni. Hunt (2004) telur ástæðu til að bæta 

lagalega, pólitíska og efnahagslega stöðu kvenna því kynjamisrétti finnst víða og 
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birtist á ýmsan máta. Drífa Kristjánsdóttir (2002) hefur bent á að úgandíska 

stjórnarskráin endurspeglar nýjar áherslur í mannréttindamálum og sé sterkt vopn í 

baráttu kvenna fyrir jafnrétti. Hugmyndir Leonard (2003) um hvað sé til ráða snúa að 

því að jafna þurfi aðgang að landi, fjármagni og menntun. Ennfremur að líta beri til 

vinnuframlags kvenna við heimilisstörf. Samkvæmt Drífu Kristjánsdóttur (2002) 

leggja úgandískar konur  áherslu á að lög um eignarétt á landi og hjúskaparstöðu verði 

endurskoðuð því að þau skipta miklu máli varðandi efnahagslegt og félagslegt 

sjálfstæði þeirra.  Eyben (2006) talar um að fátækt hafi verið tekin fram yfir 

kynjajafnrétti í stefnum alþjóðlegra þróunarstofnana, en baráttan gegn fátækt er fyrsta 

þúsaldarmarkmiðið. Ástæðu þessa má vafalaust rekja til þess að jafnréttismál verki 

ógnandi á valdasamskipti því þá þarf að glíma við málefni þróunaraðstoðar út frá 

öðrum forsendum. Þá eru það ekki þróunaráætlanir né þúsaldarmarkmið sem verið er 

að kljást við heldur víðtækar og gagngerar breytingar sem meðal annars snúa að 

nýtingu auðlinda og valdatengslum. 

Að lokum er vert að minnast á aðferð sem kölluð er  'Bolsa Família' og hefur 

gefist vel í Rómönsku-Ameríku. Í grein í tímaritinu The Economist (2008) er fjallað 

um aðferðina. Í raun og veru er um skilyrta tilfærslu á fjármagni til fjölskyldna að 

ræða þar sem miðað er við ákveðið tekjulágmark.                                                                                                                                                                                                               

Það eru mæðurnar sem fá tiltekna fjárupphæð sem nota á til að greiða fyrir 

skólagöngu barna sinna og að sjá til þess að þau fái þær bólusetningar sem boðið er 

upp á. Alþjóðabankinn (2010) hefur komið að þessu verkefni frá 2003 og þar kemur 

fram að helsti ávinningur þessarar leiðar er að dregið hefur úr fátækt og að tekist hefur 

að rjúfa það sem kallað er vítahringur örbirgðar innan fjölskyldna (e. intergenerational 

transmission). 

Ritgerðin fjallar um konur og þróun með áherslu á byggðaþróun. Val á 

viðfangsefninu stýrist annars vegar af áhuga mínum á málefninu auk þess tel ég að 

bakgrunnur minn og störf við heilsuvernd ráði nokkru til um valið. Hins vegar tekur 

val mitt einnig mið af umfangi verkefnis og þeim takmörkunum sem mér eru settar 

með því að vinna það alfarið hér á landi. Sjónarhorn rannsakanda á 

byggðaþróunarverkefnið í Úganda er því úr fjarlægð. Hugsanlega má telja það til 

annmarka og augljóst er að niðurstöður væru ýtarlegri ef  dvalið hefði verið í Úganda 

um tíma til gagnaöflunar. Engu að síður tel ég að ritgerðin miðli fróðleik og auki 

skilning á viðfangsefninu. Hún getur verið innlegg í orðræðuna um konur og þróun. 
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Lokaorð  
Það er ljóst af rannsóknargögnum að fjölgeirastuðningur er megineinkenni 

byggðaþróunarverkefna. Þar er leitast við að ná fram samlegðaráhrifum í héraðinu. 

Hugsunin að baki er að byggja upp sjálfbært samfélag í þeim tilgangi að ÞSSÍ geti 

smám saman dregið sig út úr samstarfinu. Þegar upp er staðið og til lengri tíma er litið 

mun árangur þróunarverkefna verða metinn út frá því hversu varanlegar breytingarnar 

verða. Það kemur fram í gögnum að kynja- og jafnréttismálefnin eru skilgreind sem 

einn þáttur byggðaþróunarverkefnisins. Ákveðnir þættir í verkefninu eru til hagsbóta 

fyrir konur og stúlkur beint eða óbeint. Vísa má til orða verkefnisstjóra 

byggðaþróunarverkefnisins í þessu samhengi sem telur ákveðna þætti verkefnisins 

nýtast til þess að bæta stöðu kvenna á eyjunum. Hann bætir þó við að rétt sé á síðari 

stigum verkefnisins að styrkja þann þátt frekar  (2010:4). 

 Við undirbúning og framkvæmd verkefnis er tekið tillit til stefnumiða 

gjafalands og alþjóðlegra skuldbindinga þess. Að sama skapi þarf að taka mið af 

þróunaráætlunum viðkomandi samstarfsríkis og öðrum skuldbindingum þess. 

Jafnréttisstefnan hefur ýtt undir að málefni kvenna eru meira í umræðunni og þeim 

meiri gaumur gefin í verkefnum.  

 Hvað viðkemur áherslunni á málefni kvenna má segja að grunnurinn hafi verið 

lagður með jafnréttisstefnunni. Það er áréttað með tilkomu jafnréttisáætlunarinnar. 

Síðan þarf að hamra járnið meðan það er heitt og halda áfram. Um langtíma 

viðfangsefni er að ræða og ekki hægt að búast við árangri fyrr en að nokkrum tíma 

liðnum. Einnig þarf að halda því til haga sem kom fram í máli viðmælenda minna, að 

um samvinnu er að ræða og stuðning við þróunaráætlun héraðsins.  

 Við greiningu gagna var hafður til viðmiðunar hugmyndarammi 

byggðaþróunarverkefna sem settur er fram í matsskýrslu á byggðaþróunarverkefnum 

ÞSSÍ í Malaví og Úganda (Wanjiku, 2008). Þar eru greindir fjórir þættir sem allir 

tengjast byggðaþróunarverkefninu. Í samræmi við gögn falla þrír af fjórum þáttum að 

viðmiðunarrammanum. Fyrst ber að nefna þúsaldarmarkmiðin sem eru leiðarljós í 

verkefninu. Í annan stað Parísayfirlýsingin sem tekur til samhæfingar þróunarstarfs. 

Þriðji þátturinn er þróunaráætlanir Kalangala-héraðs. Hver þáttur um sig verkar á 

byggðaþróunaverkefnið sjálft og lykilatriði þess eru meðal annars eignarhald, 

sjálfbærni, uppbygging stofnanana og fjármálalegt fyrirkomulag. Fjórði þátturinn sem 

tengist verkefninu, vísar til samfélagsmiðaðra nálgana þúsaldarþorpanna að ná 

þúsaldarmarkmiðum. Um það hvernig ná megi þúsaldarmarkmiðum með 
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samfélagsmiðuðum nálgunum. Það á ekki við í þessu tilviki en hugmyndin um 

uppbyggingu nokkurra fiskiþorpa í Kalangala-héraði með góðri löndunaraðstöðu ber 

keim af hugmyndinni að baki þúsaldarþorpunum. Smæð ÞSSÍ, fjárhagsleg geta 

stofnunarinnar sem og óvissa með sjálfbærni þessarrar aðferðafræði mæla gegn 

beitingu þessarrar nálugunar. Engu að síður er hið samfélagsmiðaða sjónarhorn 

nálgunarinnar allrar athygli vert. 
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